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1 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

 

  Um texto não é singular, mas plural, e se marca no ir e vir de seu processo de 

construção, de transmissão e interpretação. Não é dado, mas produzido no campo dos 

mecanismos e instrumentos de escritura, de leitura e dos jogos estabelecidos na história de 

editores, leitores, comentadores e hermeneutas. Essas teias, nas quais se (re)tecem os textos, 

têm histórias próprias que estão ligadas aos modos como os sujeitos envolvidos em sua 

construção se apropriam dos materiais de produção, dialogam com as realidades que os 

cercam e fazem circular ou silenciar sentidos e significações. 

 A leitura dos textos é prática histórica e social, que passa pelo entendimento, nas 

palavras de Chartier (2002a, p. 61-2), de que os mesmos “não existem fora dos suportes 

(sejam eles quais forem) de que são veículos” e que, ainda na esteira de Chartier (2002a, p. 

62), “o ‘mesmo’ texto, fixado em letras, não é o ‘mesmo’ caso mudem os dispositivos de sua 

escrita e de sua comunicação”. Nesse sentido, as muitas mediações pelas quais passa a 

história de um texto e as muitas intervenções de leitores, os autorizados e os não autorizados, 

imprimem – às vezes, literalmente – marcas nos processos de leitura, as quais significam e 

ressignificam os textos, na dinâmica do jogo das interpretações e das apropriações. 

Motivados por esse olhar, e não obstante às muitas possibilidades teóricas construídas 

em abstrações, assumimos um lugar de formulação instalado na leitura da materialidade e da 

história dos textos, compreendendo que ali os mesmos se constituem. Propomos, assim, a 

construção de um conhecimento marcado e atravessado pela história do sujeito que deseja 

conhecer e situa seu lugar de fala num campo de saber que elegeu as materialidades para 

enunciar, não por apego à forma, mas por compreender que, como corpo, um texto deve ser 

visto nas veias e no pulso de seu processo de escrita, leitura e de suas marcas. Interessa-nos, 

portanto, o entendimento do texto como plural (BARTHES, 1970) nas rasuras que os 

silêncios da história de transmissão e da história de leitura recalcam. 

 Falamos, pois, do lugar da Filologia, que vê o texto e o interpreta não como uma 

abstração, mas nas histórias de sua leitura e nas práticas culturais que o atravessam, no seu 

plural. Como prática de edição de textos, essa forma de fazer ciência se ocupa do 

deslocamento de materialidades textuais produzidas em dado momento histórico, operando 

leituras e tecendo possibilidades para a crítica dos processos aí encenados, nas marcas legadas 

por estes e todos os seus mediadores. As muitas versões em que um texto circula e as 

alterações em sua forma são, nesse sentido, decorrentes das leituras operadas e do olhar 
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daqueles que se ocupam desse processo, de modo que o lugar de observação do filólogo, de 

seu trabalho técnico, de sua posição crítica, se constrói nessa tensão.  

 A Filologia, por meio da Crítica Textual, estabelece seu fazer no diálogo com outras 

áreas do saber, que se ocupam do mesmo objeto-texto, mobilizando tensões e articulações 

entre os campos com que trabalha, dentre os quais destacamos – e recortamos aqui – a Crítica 

Genética, gestada e gerada entre os franceses, nos arquivos dos manuscritos de seus 

escritores1. Tal diálogo é defendido por Almuth Grésillon (1994), quando afirma que, no 

futuro, filólogos e geneticistas trabalharão juntos2. 

 Situados no campo da Filologia, de onde posicionamos nosso olhar, e em diálogo com 

a Crítica Genética, como método escolhido para tratamento do objeto de estudo, recortamos, 

neste trabalho, uma passagem da travessia dramatúrgica da escritora, múltipla, Cleise Furtado 

Mendes, nascida no Rio de Janeiro e moradora da Cidade da Bahia, membro da Academia de 

Letras do Estado e autora de quase quatro dezenas de peças (HOISEL, 2008), encenadas e 

lidas desde a década de 1970, quando começou a fazer teatro por estas terras. Da produção de 

Cleise Mendes, tomamos um conjunto de documentos confiados à Equipe Textos Teatrais 

Censurados, do Grupo de Edição e Estudo de Textos, do Setor de Filologia Românica da 

Universidade Federal da Bahia, que constituem o dossiê de Cândido ou O Otimismo, uma 

adaptação produzida a partir da tradução portuguesa do romance homônimo do filósofo 

Voltaire, para nosso estudo, que, aqui, direciona-se em nome do interesse de pesquisa e do 

comprometimento com o lugar de fala que ocupamos. 

 Mobilizando nosso entendimento em torno de questões da(s) Teoria(s) do Drama, 

situados no terreno da Crítica Textual e comprometidos como sua metodologia e forma de ler, 

bem como elegendo os pressupostos da Crítica Genética como farol para os caminhos nos 

manuscritos, voltamos o nosso olhar para os documentos referidos com o propósito de ler os 
                                                      
1 No contexto da Universidade Federal da Bahia, fazemos referência aos trabalhos da Professora 
Elisabeth Baldwin, que, desde sua tese de doutorado “Rascunhos de Jorge Amado e as Escritas de "A 
festa": edição genética de um episódio de "O Sumiço da Santa": uma história de feitiçaria”  até os 
artigos “Dote de Mathilde, conto inédito de Arthur de Salles: considerações sobre o "em se fazendo" 
do texto” e “A edição genética de A FESTA, um episódio da obra de Jorge Amado o sumiço da santa, 
uma história de feitiçaria”, publicados respectivamente da Revista Estudos Linguísiticos e Literários 
do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFBa e no livro Diferentes Perspectivas 
dos Estudos Filológicos (Quarteto, 2006) foi formadora, direcionadora  e indispensável leitura do 
trabalho que ora propomos. Além disso, ela também deve ainda ser aqui referida e reconhecida como a 
pioneira dos Estudos Genéticos nesta Universidade.  

2 Entendemos que este futuro de que fala Grésillon (1994) é o agora desta enunciação, visto que, no 
trabalho que propomos, assumimos o lugar de diálogo, unindo as duas possibilidades de pesquisa. A 
Filologia é nosso lugar de fala, e a Crítica Textual e a Crítica Genética, os lugares metodológicos que 
escolhemos para enunciar.  
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alinhaves, os recortes, as costuras nas quais o texto, tecido, se elabora, de modo a 

construirmos um exercício de leitura que se aproprie do processo de construção da forma 

dramática pela via de sua materialidade e dos suportes nos quais tal processo se mostra. 

 Os documentos genéticos, que são muitos e de ordem diversa, foram digitalizados e 

descritos em função da necessidade de compreensão da relação entre os mesmos, do dossiê de 

que fazem parte e da obra cuja construção testemunham. Feita a descrição, chegamos a um 

entendimento de tais materialidades, marcado pelo traço da desordem que os constitui e pela 

convicção de que os mesmos, das mais distintas formas, trazem as diferentes versões da obra 

em estudo, mas são também o palco da tensão da construção de um texto em uma perspectiva 

múltipla de autoria, não apenas daquela que assume sua responsabilidade e se mostra em 

diferentes personae, mas também daqueles que, declaradamente, participaram do processo, 

como o dramaturgo e diretor do espetáculo,  Deolindo Checcucci e o ator Armindo Bião, que 

deu corpo à personagem Cândido, os quais, como se dirá mais adiante, também se fizeram 

autores. 

 Lido e relido em sua diversidade, o dossiê que estudamos poderia se constituir em 

objeto para estudos os mais diversos estudos. Este trabalho, portanto, é apenas um recorte de 

leitura, visto eleger um interesse e procurar levá-lo a cabo. Outras possibilidades de 

construção se encenariam, mas, em função de várias demandas, optamos: i) por uma 

apresentação biográfica da escritora que assina a obra; ii) por uma descrição mais geral do 

dossiê; iii) por uma breve problematização em torno das opções de tratamento do mesmo; iv) 

pela leitura, pela via dos movimentos genéticos, do processo de construção da personagem 

Cândido; v) pela construção de uma proposta de edição genética, a qual permita a leitura dos 

estados de construção do texto em seus movimentos de (re)escritura.  

 Deste modo e em nome de uma escolha, este texto começa a se costurar  na 

INTRODUÇÃO CRÍTICO-FILOLÓGICA  proposta. Nesta seção, apresentamos uma breve 

leitura biográfica dos caminhos de Cleise Furtado Mendes, escritora de que nos ocupamos, 

recortando a sua produção de teórica e dramaturga e centrando o olhar nos documentos de um 

exercício de autoria, marcados por uma complexidade específica, uma vez que foram 

produzidos em conjunto, mas assumidos por ela nos documentos censórios e nos manuscritos 

que permitem sua leitura. Os papéis da autora são mobilizados aqui em dupla acepção: por um 

lado, referimo-nos às personae assumidas por ela em seu caminho de artista, acadêmica e 

intelectual, destacando e lendo sua produção teórica, especialmente no livro As estratégias do 

drama (MENDES, 1995); por outro lado, lemos “papéis” como as materialidades de escritas 

nas quais ela (se) inscreve, registrando o trabalho de elaboração do texto em estudo, em suas 
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rasuras e movimentos de revisão e (re)leitura. Nesses últimos papéis, os primeiros se fundem, 

de modo que é possível ver ali a (re)configuração de uma autoria, a atuação de uma intelectual 

e até passagens nas quais a escritora se reveste do lugar de encenadora para problematizar 

questões do espetáculo e da relação entre este e a dinâmica de escritura do texto. Deste modo, 

mobilizar os papéis de Cleise Mendes é aqui buscar compreender, nas materialidades, o modo 

pelo qual as múltiplas perspectivas de sua atuação social e intelectual se manifestam. 

 Ainda na seção referida, apresentamos uma síntese do conteúdo da peça com a qual 

trabalhamos, comparando-a – brevemente, uma vez que não é este o propósito do trabalho, 

com texto de que partiu sua construção, a tradução portuguesa do romance de Voltaire. 

Descrevemos a materialidade dos suportes de escrita, tentando compreender a complexidade 

da situação textual e buscando fios por onde pudéssemos alinhavar o caminho da leitura e 

interpretação do dossiê. Na descrição, evidenciamos os testemunhos, um completo e outros 

inacabados, fragmentados que constituem o dossiê, lendo os manuscritos como objetos 

materiais (GRÉSILLON, 1994), em seus suportes, espaço gráfico e rasuras, as quais, por sua 

vez, serão apresentadas segundo categorização dos movimentos de escritura propostos por 

Luiz Fagundes Duarte (1993), quando da edição de parte da obra de Eça de Queiroz.  

 Na terceira seção, ESTUDO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO, lançamos mão de 

uma discussão em torno do diálogo entre a Crítica Textual, lugar de que falamos, e a Crítica 

Genética, campo do saber que escolhemos como direção. Além disso, apresentamos ainda 

leituras para a possível relação entre a Filologia e a(s) Teoria(s) do Drama, defendendo que os 

textos de teatro reclamam um tratamento genético, filológico e pelo “valor” de literatura que 

têm e pelas tantas possibilidades de leitura crítica que podemos operar. Como exercício de 

Crítica Genética, fazemos a leitura dos manuscritos relacionados ao processo de construção da 

personagem Cândido. Estabelecemos a hipótese de que os movimentos de reescritura ligados 

à referida personagem são motivados por uma necessidade de reforço dos traços de virtude da 

mesma e de sua passividade diante da história de sua trajetória em cena. Para este momento 

da edição, transcrevemos apenas os fragmentos que interessaram para o estudo da construção 

da personagem, momentos em que as marcas de manipulação genética atenderam 

especificamente à sua (re)configuração em nome do propósito já referido. Da trajetória de 

Cândido, separamos os momentos em que o mesmo fala, em que falam a seu respeito e em 

que ele se encena, confirmando a hipótese levantada e indicando que, em linhas gerais, os 

movimentos de reescritura estiveram motivados pelo reforço de certo ethos. 

  A seção quatro, PROPOSTA DE EDIÇÃO GENÉTICA: UMA INCURSÃO 

PELO ITINERÁRIO DE ESCRITURA, traz a proposta de edição, classificada, conforme 
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Biasi (2010), como vertical seletiva3. Ocupamo-nos da edição do percurso integral de três 

cenas, escolhidas, conforme interesse na discussão em torno da questão do poder e do modo 

como o mesmo se encena entre as personagens do espetáculo. Além disso, outro critério para 

o recorte está na presença de um globo, elemento cênico que centraliza e materializa o 

exercício do poder, introduzido no espetáculo na primeira cena do Ato 1, retomado na cena 4 

deste mesmo Ato e trazido de volta para o final do espetáculo, na último cena,  Ato 2. Depois 

da construção para as bases do método empregado e da indicação das escolhas feitas, 

passamos à edição propriamente dita, que consiste em: descrição física dos testemunhos que 

permitem ler cada versão e momento do processo de construção, em suas camadas de 

(re)escritura, transcrição linearizada das cenas, comentário geral para o processo de 

construção de cada uma delas  e exercício de interpretação dos movimentos de reescritura, o 

que, dentre as possibilidades teóricas disponíveis, buscou-se fazer pela(s) Teoria(s) do Drama. 

Por fim, ainda nesta seção, tecemos uma breve história geral da gênese das cenas recortadas, 

evidenciando linhas de força, tensões e recorrências do processo. 

Seguem as CONSIDERAÇÕES FINAIS , seção em que retomamos as discussões 

colocadas, fechamos o alinhave ensaiado e propomos o direcionamento para o trabalho da 

tese que, posteriormente, iremos realizar. Há ainda, no final do trabalho, as REFERÊNCIAS 

e o APÊNDICE, com a descrição física, folha a folha, de cada um dos testemunhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 “Os documentos transcritos estão acompanhados de seus comentários, em uma apresentação que 
procura ao mesmo tempo dar a ler uma seleção significativa de manuscritos de trabalho, compreender 
sua emergência e interpretar as transformações, propondo diversas abordagens críticas dos fenômenos 
genéticos observados” (BIASI, 2010, p. 107) 
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2 INTRODUÇÃO CRÍTICO-FILOLÓGICA 

 

No âmbito dos estudos filológicos, faz-se necessário situar autor e obra, 

compreendendo o manuscrito, objeto de investigação, inicialmente em perspectiva material, 

avançando-se para uma abordagem cultural. 

Cleise Furtado Mendes, responsável intelectual e jurídica pela obra que selecionamos 

para estudo, é aqui lida em seus muitos papéis. Em primeiro sentido, entendemos papéis como 

as encenações, as personae, os lugares sociais que a referida escritora ocupa, dentre os quais, 

damos destaque à sua atuação como atriz e dramaturga, mas também poetisa, contista, 

cronista e teórica do Drama, além de membro da Academia de Letras da Bahia. Em segundo 

sentido, papéis são entendidos como materialidades, documentos de processo de criação, que 

nos permitem ler também, além de suas personae, os lugares que a mesma ocupa quando 

trabalha na construção de seus textos, nos diálogos de tal processo.  

Os papéis de Cleise Mendes, no segundo sentido aqui mobilizado, constituem o dossiê 

genético recortado para estudo, o qual, dividido em quatro peças4, dois blocos, um Envelope, 

uma Pasta, permite problematizar o processo de construção do texto Cândido ou O Otimismo, 

nos seus muitos momentos, nos suportes em que o mesmo se inscreve e que fazem emergir 

não apenas novas feições deste texto, mas também diferentes constituições de autoria.  

 

2.1 CLEISE MENDES: UMA DRAMATURGA E(M) SEUS PAPÉIS 

 

Cleise Furtado Mendes nasceu no Rio de Janeiro, mas vive na Cidade da Bahia desde 

o ano de 1966. Na infância, conforme conta em entrevista ao Projeto Assembleia Literatura5, 

fez a experiência com o mundo real pela via das Letras e, desde então, percebeu-se 

vocacionada a escrever. Fazia poemas de amor adolescente, ainda que não conhecesse o amor, 

e fazia da escrita uma forma de estar no mundo, situando-se aí. Adulta, foi leitora de Freud e, 

apesar de nunca ter duvidado de que seu ofício seria escrever, pensou em ser psicanalista, 

mas, em nome de seu amor pela escrita, decidiu que, além de fazer Literatura, iria a pensar 

                                                      
4 Peça é aqui entendida como “qualquer suporte individual, definição que se pode aplicar a um caderno 
de dezenas de páginas, do mesmo modo que a uma pequena ficha de poucos centímetros; em 
contrapartida, um texto pode ocupar diversas folhas soltas, ou seja tantas peças, do mesmo modo que 
só uma peça pode acolher, na totalidade ou em parte, diversos textos. (CASTRO, 1990, p. 34-5) 
5 O Assembleia Literatura é um programa de entrevistas do canal de televisão da Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, que recebe personalidades do campo da Literatura, escritores e 
intelectuais, os quais respondem a perguntas sobre sua história com a Literatura, seus traços 
biográficos e suas produções. É apresentado por Claudius Portugal e exibido nos finais de semana.  
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Literatura. O teatro era um possível, mas, em primeiro momento, não como forma “séria” de 

profissão, apenas como prazer, distração. 

 Fez teatro amador no Rio de Janeiro, onde, desde os quatorze anos, foi atriz. Na Bahia, 

já como estudante de Letras, em uma aula ministrada pelo professor Carlos Petrovich, foi 

seduzida e impelida a uma aproximação ainda maior com o teatro. Depois de formada, 

inscreveu-se no curso de atores do professor José Possi Neto, compondo o elenco da 

encenação de A casa de Bernarda Alba6 e, posteriormente, produzindo seu primeiro roteiro de 

teatro, Marilyn Miranda.7 

É uma escritora de múltipla atuação e de muitas encenações: poeta, contista, teórica, 

ensaísta, professora universitária e dramaturga.  Seu livro de estreia, de poemas, Ágora: praça 

do tempo, foi publicado em 1979, pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. Depois dele, 

escreveu poemas para revistas e coletâneas, voltando a publicar textos dessa natureza somente 

em 2006, em O Cruel Aprendiz, livro que reúne produções recolhidas ao longo de seu 

trabalho e tecidas nos mais distintos momentos do seu fazer literário. Também é contista: foi 

premiada em 1976, no Rio de Janeiro, pela Revista Ficção e, em 2003, a convite de Ildásio 

Tavares, publicou uma seleção de contos no livro A Terceira manhã, em uma parceria entre a 

Fundação Cultural do Estado da Bahia e a Editora Imago. 

Além disso, conforme Hoisel (2008, p. 274), Cleise Mendes é ainda protagonista de 

uma:  

 

vigorosa atuação acadêmica [...] sustentada pelas reflexões teóricas e 
críticas, com ensaios publicados sobre as estratégias do drama, expressão 
que se configura como título de um de seus livros, publicado em 1995 
(CED/UFBA, 1995). No campo das reflexões teóricas, Cleise Mendes 
interessa-se primordialmente pela problemática da catarse no drama e na 
comédia, através de uma abordagem que desloca a compreensão tradicional 
do conceito aristotélico, a partir de suas incursões pela história do teatro e da 
dramaturgia.  

 

Na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, onde atua como professora dos 

cursos de Graduação e Pós-Graduação, é também bolsista de produtividade do CNPq e 

                                                      
6 O espetáculo A casa de Bernarda Alba  foi encenado no Teatro Santo Antônio, em 1973. No elenco, 
além de Cleise Mendes, estavam, dentre outros,  Lia Mara, Sônia dos Humildes, Hebe Alves, Eduardo 
Calanzans. Foi produzido por José Possi Neto e dirigido por Raimundo Matos (FRANCO, 1994, p. 
249). 
7 Marylin Miranda, o primeiro texto dramático escrito por Cleise Mendes, foi encenado no Teatro 
Santo Antônio, em 1974. No elenco, estavam, dentre outros, Zizi Possi, Jacques de Beauvoir, Orlanita 
Ribeiro, Luiza Mariano, Carlos Nascimento, Jane Canaparro e José Possi Neto. A produção executiva 
foi feita por José Possi Neto e Vicente di Franco Filho (FRANCO, 1994, p. 260). 
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pesquisa a produção dramatúrgica de efeito cômico, problematizando as estratégias e os 

artifícios de construção de tal efeito por parte dos escritores de textos para o teatro. De sua 

atuação como pesquisadora e teórica, dois livros interessam para nossa leitura: As estratégias 

do Drama (MENDES, 1995), um recorte de sua dissertação de mestrado Drama e desejo – o 

lugar da catarse na Teoria do Drama, defendida em 1985 no Instituto de Letras da UFBA, 

sob a orientação da professora Judith Grossmann e A gargalhada de Ulisses: um estudo da 

catarse na comédia8 (MENDES, 2008), obra resultante de sua tese de doutoramento, 

defendida também no Instituto de Letras da UFBA; desta feita, sob a orientação da professora 

Dra. Evelina de Sá Hoisel. 

No livro As Estratégias do Drama (MENDES, 1995), especialmente no capítulo A 

Convivência Dramática, explora as “fronteiras tênues” entre as expressões texto dramático, 

texto teatral, texto para teatro, literatura teatral, pondo em cena as distinções entre algumas 

dessas expressões. Ocupa-se da linguagem dramática, defendendo que esta é condição de 

construção do texto para o texto, uma vez que, a partir dela, as personagens se tecem e se 

moldam em um jogo estruturado pelo sujeito-escritor. Mendes é, desta forma, pensadora das 

questões que interessam a esta pesquisa, razão pela qual, em certos momentos, nós a 

deslocamos do lugar de escritora e objeto de estudo para trazer à baila sua forma de pensar o 

drama como utensílio para leitura de sua produção em outro contexto de enunciação. O dado 

biográfico de sua trajetória acadêmica interessa, pois, como possibilidade de caminho teórico 

e de cruzamento de dois lugares de seu fazer: a teoria e a prática de dramaturgia nos 

manuscritos de um processo de construção, do qual nos ocupamos neste estudo e de que 

falaremos doravante.  

Ainda na obra referida, interessa recortar também o entendimento do lugar da 

linguagem no teatro, na construção de personagens, cenas e ações. De modo que, dela, 

provém a percepção que assumimos, segundo a qual: 

O que o texto dramático exibe de forma mais nítida que outras formas 
literárias é uma metáfora cênica construída pelos vários níveis de sua 
estrutura basicamente verbal: são as falas que desenham a personagem e 
simultaneamente promovem a ação. Para isso é necessário que a própria 
linguagem tenha no drama uma função específica, uma função dramática 
propriamente dita, que não se pode descrever senão pelo recurso a uma 

                                                      
8 Este livro de Mendes, resultado de sua tese de doutoramento e das pesquisas que, nos últimos anos, 
tem desenvolvido, consiste em uma relevante construção a respeito da questão do cômico, como 
construção de linguagem e efeito que extrapola o texto dramático, mas aqui não será mobilizado em 
função do interesse de leitura e do corte de olhar que operamos.  
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combinação das funções conhecidas em outros contextos expressivos 
(MENDES, 1995, p. 31, grifo nosso). 

 

  Estamos, pois, a partir da leitura do excerto, no espaço da palavra/linguagem, que 

desenha os traços de personagens, cenas e da ação dramática, em seu devir e nas muitas 

possibilidades de que um sujeito escritor, no contexto de produção de uma obra, lança mão 

para construção de seu texto. A teórica Cleise Mendes, em sua produção acadêmica, direciona 

a nossa leitura de sua produção dramática, uma vez que sugere e valida o recorte que 

construímos. Interessamo-nos pelas palavras, em seus bastidores e nas rasuras dos desenhos 

que ela promove e que ela apaga, suprime, silencia, substitui, nas muitas operações da 

construção do texto dramático eleito para estudo.   

Ainda sobre a linguagem do/no drama, Cleise Mendes (2005, p. 32) entende que esta 

nasce de um sujeito a quem simultaneamente a mesma dá existência, ou seja, é linguagem que 

significa o sujeito, seja ele o autor – como nos convém observar – o qualquer outras das 

personagens que se encenam no processo de construção de um texto.  

No lugar de escritora de dramaturgia, acumula uma média de quarenta peças escritas, 

nas quais, ainda segundo Hoisel (2008, p. 274), “percebe-se um constante entrelaçamento de 

elementos díspares, como a festa popular, a negritude, a sensualidade, o humor, o cômico, o 

trágico, a ironia, a presença de uma tradição constantemente evocada através de vozes do 

passado”. Seus textos dramáticos, alguns resultantes de traduções de outros sistemas 

semióticos (adaptações de romances, contos, etc), são marcados pelo trânsito intercultural, 

pelas intervenções e acréscimos das cores locais e pela marca de uma autoria ocupada de um 

trabalho de linguagem que oscila entre o teatral da cena e o literário do escrito.  

Sua relevância para a ainda não construída história da Dramaturgia Baiana é tão 

reconhecida que, em 2003, estreou a coleção Dramaturgia da Bahia, com a publicação de 

dois volumes. No primeiro, estão as peças Lábaro Estrelado, Bocas do Inferno, O Bom 

cabrito berra; no segundo, os textos de Castro Alves, Marmelada: uma comédia caseira  e 

Noivas. Além destes, outros textos dramáticos foram produzidos pela escritora  ao longo de 

mais de 30 anos de produção, dentre os quais, destacamos A Terceira margem (1980); As 

Feministas de Muzenza (1990), em co-autoria com Haydil Linhares; A Conspiração dos 

Alfaiates e Canudos – A Guerra do Sem Fim (1992 e 1993, respectivamente), em co-autoria 

com Aninha Franco e Paulo Dourado; A Casa de Eros (1996)  etc.  

Ainda na condição de dramaturga, Mendes recebeu o prêmio Braskem de Teatro  de 

melhor autor de 2009, bem como uma homenagem pelo conjunto da obra teatral em 2005. Foi 
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ainda premiada pelo Troféu Bahia Aplaude de melhor autor em 1994 e pelo Troféu Martin 

Gonçalves na categoria melhor texto, em 1980. 

Deslocados e distanciados do momento de encenação da referida peça, acessamos sua 

leitura nos manuscritos que atestam o seu processo de produção, os quais, além de indicar, 

como se verá adiante, os movimentos de construção da peça ainda atestam as muitas 

encenações que a escritora, em tal contexto de produção, produz de si nos vários momentos de 

sua escritura. Deste modo, além daquilo que diz respeito às suas formas de atuação do mundo 

“real”, interessa-nos também a leitura da escritora nas mais diversas posições que a 

virtualidade do manuscrito permite entrever. Assim, se até aqui, a nossa leitura biográfica 

partiu dos dados da atuação de Cleise Mendes como poetisa, contista, cronista, acadêmica e 

dramaturga, na subseção que segue, como uma construção operada pelo nosso interesse de 

olhar, recortaremos as faces, ou personae, que a mesma assume nas (re)configurações do 

projeto de escritura sobre o qual  nos debruçamos. 

 

2.1.1 As encenações de Cleise Mendes nos documentos do processo de construção                        

         de Cândido ou O Otimismo 

 

Nos papéis de um projeto de escritura, muitas subjetividades se encenam no palco, que 

é o espaço gráfico do manuscrito moderno e contemporâneo, em sua (des)ordem e tantas 

direções. Revestidos de cores, de tintas,  de supressões, acréscimos e retomadas, os 

protagonistas do processo entram na cena da escritura para, de modo mais ou menos marcado, 

estabelecer um lugar de enunciação. 

O manuscrito, espaço dos embates entre texto e escritor, é o objeto de observação em 

que se podem flagrar, para além da escrita em “estado selvagem”, as tensões do processo de 

escritura de determinada obra e da atividade de tecelagem do sujeito que, dentre os fios da 

cultura, forja o seu tecido.  

No caso dos manuscritos de textos teatrais, pela forma como os mesmos são 

construídos e pelo fim a que se destinam, as muitas encenações – aqui literalmente – podem 

gerar, também na folha de papel na qual se registra o texto, outras tantas, que colocam os 

envolvidos no processo de escritura na condição de atores que, nos mais distintos momentos 

da história das textualidades de uma forma dramática, assumem lugares distintos, ora de 

autores, ora de encenadores, diretores e cenógrafos. Deste modo, se em outros gêneros 

literários, as tensões dizem respeito a um querer dizer e o processo de recepção, normalmente 
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solitário, no caso da escritura de formas dramáticas, as tensões se ampliam e incluem, além 

das questões próprias dos outros gêneros, os embates entre aquele que escreve e aqueles 

tantos outros que encenam, representam o que se produziu. 

Diante disso, nos manuscritos de Cândido ou O Otimismo, entendemos que Cleise 

Mendes encena-se em: i) autora, quando, por exemplo, compõe músicas para a cena, quando 

reescreve passagens que pouco a satisfazem, quando rasura, quando faz borrão; ii) 

encenadora, quando anota em bilhetes, papéis de caderno universitário, impressões suas sobre 

a representação do espetáculo e, com base nelas, volta ao lugar de autora para mexer no texto 

até então acabado e fazer substituições; iii) leitora de seu tempo, que não apenas tece críticas à 

situação social do momento histórico, mas também, a partir de leituras dos textos que 

circulam em tal momento, produz o seu,  utilizando-se de falas de personalidades, de textos de 

revistas etc., bem como é ainda iv) criteriosa revisora gramatical, a qual, mesmo diante de um 

texto que não necessariamente será lido pelo grande público, como o é o texto no teatro, opera 

importantes correções no mesmo com vistas a dotá-lo de uma proximidade maior do 

português padrão e conferir-lhe correção gramatical e adequação linguística. 

Observemos, no entanto, que a definição aqui proposta, meramente instrumento de 

organização do discurso que elaboramos, não divide a escritora nos papéis que escolhemos, 

nem a põe nos compartimentos que, por conveniência, estabelecemos. Trata-se aqui apenas de 

uma tentativa de indicar e de dar visibilidade aos diferentes lugares dos quais enuncia e às 

diferentes personagens que ela, neste específico processo de escritura, assume. Não nos 

guiamos, pois, pela lógica de um “ou” que opera a exclusão dos papéis, mas de um “e” que os 

coloca em tensão, suplementaridade e (co)ocorrência. A divisão que segue, reiteremos, é 

muito mais um instrumento para a compreensão das feições dessa autoria que propriamente 

uma divisão estanque de papéis. 

 

a) A autora 

 

 Contrariando o saber comum e as definições de dicionários os mais conhecidos, 

autoria não se entende aqui, nem se define pelos semas da invenção, da originalidade ou 

mesmo do ineditismo, mas como uma função, uma atribuição, um predicativo que – 

socialmente – se outorga àquele que, selecionando dentre os tantos fios da cultura, entra na 

ordem dos discursos para, em nome próprio, falar a seus interlocutores, assinar um produto, 

marcar uma posição. 
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Conforme Michel Foucault (1992, p. 34), o autor é  uma função, entendida como 

“característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos 

no interior de uma sociedade”. Além disso, ainda assevera Foucault (1992, p. 56-57): 

A função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, 
determina, articula o universo dos discursos, não se exerce uniformemente e 
da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas 
as formas de civilização; não se define pela atribuição espontânea de um 
discurso ao seu produtor, mas através de uma série de operações específicas 
e complexas; não reenvia pura e simplesmente para um indivíduo real, 
podendo dar lugar a vários “eus” em, [sic] simultâneo, a várias posições 
sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem ocupar 

 

Deste modo, podemos dizer que um autor é uma das personagens que um sujeito-

escritor, nos documentos de sua escritura, nos manuscritos de determinado projeto intelectual 

pode assumir, juntamente com os papéis de leitor, revisor, corretor ortográfico e, no caso do 

teatro, quiçá diretor, produtor dentre outros. De modo que, na cena dos papéis de um projeto 

de escritura, um sujeito se constrói e este, ainda aí, assume outros nomes, dentre os quais o de 

autor, por exigência de certos contextos sociais, costuma emergir.  

 Sujeito e autor serão aqui entendidos como construções, configurações operadas pelo 

fazer do crítico, que, leitor dos manuscritos de um outro, persegue marcas das feições deste, 

assumidas entre os suportes, o material de escrita e os signos tantos do arquivo de um escritor. 

Nas palavras de Souza (2002, p. 110): “A figura do autor cede lugar à criação da imagem do 

escritor e do intelectual, entidades que se caracterizam não só pela assinatura de uma obra, 

mas que se integram ao cenário literário e cultural”. Não se trata, no entanto, de fazer coro 

àquela morte, defendida por Barthes em 1968, mas de, ainda conforme  Souza (2002, p. 109), 

pensar o autor “não mais como ausente do texto, mas na condição de ator e de representante 

do intelectual no meio acadêmico e social”. Autor e ator são, portanto, expressões em 

solidária relação de sentido no contexto de que falamos: um autor é um dos atores, talvez 

aquele pelo qual mais nos interessamos, da cena do arquivo de um projeto de escritura. 

   O que temos, portanto, dessa personagem que o escritor constrói, arquivada nos 

papéis do dossiê genético, não é a intenção de uma escrita, não é a interpretação mais correta 

para a mesma, nem o discurso mais puro e menos corrompido acerca de determinada obra e 

produção. O que temos, quando caminhamos pelos papéis de um escritor, são apenas pegadas 

de uma ausência. O autor não está mais ali e já não pode responder por aquilo que, em certo 

momento produziu; o que resta são as marcas de uma passagem, de uma encenação e 

construção. O trabalho com os manuscritos, os documentos que atestam e testemunham o 
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processo de feitura de um determinado objeto cultural, é, desta forma, o trabalho de alguém 

que segue os passos de um outro que já ali não está, mas que se deixou flagrar em seu 

processo de feitura e produção não como uma entidade responsável e senhora do dizer, mas 

como uma produção social e historicamente marcada, posicionada, inscrita.  

 Em o Cosmopolitismo do Pobre, Silviano Santiago (2004, p. 245) provoca: “Não foi 

para perder o rosto e ser mutilado que leio e escrevo?”. Escrever é, portanto, na ordem desse 

discurso, a possibilidade de um escritor ser vários outros, personagens que, construídos pelo 

traçado de sua mão, pelo tipo da máquina de escrever ou, nos tempos mais contemporâneos, 

pelas teclas de um computador. A escrita é, assim, a condição de mutilação e perda de faces, 

ou, quiçá, de construção de outras faces, de outros lugares, formas de estar no mundo. O 

ofício de escrever consiste, pois, na possibilidade de encenação de um outro e os manuscritos, 

lugar de tal processo, são o palco em que se flagram os sujeitos que se constroem e que se 

mutilam e perdem seus rostos para, não obstante à necessidade de corporificação de um eu, 

mostraram-se tantos e mostrarem-se sempre outros. 

 Com base nisso, asseveramos que, dentre os papéis assumidos pela escritora Cleise 

Mendes no  projeto de escritura do texto dramático Cândido ou o Otimismo – o herói de todo 

caráter, está o de autora de dada dramaturgia. Não apenas porque ela assina o texto e, 

especificamente em tal contexto, assume a produção/adaptação da obra diante do Serviço de 

Censura e dos órgãos responsáveis pela manutenção de certa ordem social no contexto de 

Ditadura Militar em tempos de abertura política, mas porque seleciona, organiza, particulariza 

um dizer, uma forma específica de tomar a palavra e entrar no jogo dos discursos sociais.  

 A escritora assume, então, a dianteira do texto dramático, imprimindo o seu nome em 

distintos contextos, como por exemplo, no interior do mesmo, quando assina, com as iniciais 

C.M., a música Não saia do seu castelo, que, na cena final do Ato 2, se constitui em um 

elemento de síntese da história das protagonistas da peça, que , afastando-se da segurança do 

castelo, envolveram-se nos mais diversos conflitos e situações. A canção é mensagem para as 

personagens do drama em estudo, mas é também mensagem para os espectadores/leitores do 

mesmo modo como, em alguma medida, faziam os coros do teatro grego e das formas mais 

tradicionais da dramaturgia.  

 O nome da autora aparece ainda em outra produção no conjunto dos documentos que 

constituem o dossiê em estudo. Trata-se de uma espécie de artigo intitulado Liberdade: um 

conceito, no qual a escritora, agora na posição de intelectual, discute o conceito de liberdade e 

– ela mesma – tece comentários, numa espécie de crítica ao espetáculo e às temáticas de 

discussão que o mesmo pode suscitar. Além disso, o nome de Cleise Mendes está inscrito, 
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como se disse, no Certificado de Censura, que permitiu a encenação do espetáculo nos palcos 

baianos, bem como na folha de apresentação do espetáculo e na capa de uma das pastas que 

constituem o arquivo, conforme se observa a seguir: 

 

Figura 1 -  Fac-símile, indicação de autoria do texto 

 
Fonte: ATTC9 – ACM10, Bloco 1, f. 1. 

 

No entanto, embora a prática do onimato11 seja um importante, talvez o mais pacífico 

critério, para atribuição de autoria, a construção de um autor passa pela organização, pela 

particularização de um discurso, de uma forma específica de dizer. No caso dos manuscritos 

modernos e contemporâneos, a construção de autoria passa, muito mais que pela atribuição de 

um nome, pelos sucessivos movimentos de retorno ao texto, de rasura e reescritura do mesmo, 

questão já anteriormente abordada, por isso não retomada aqui. 

 

b) A encenadora 

 

 Uma vez que se trata de um texto de teatro e em função da impossibilidade de pensá-lo 

sem a relação com seu  processo de montagem e encenação, em alguns momentos, o papel de 

autor, sobretudo quando este acompanha o processo de produção do espetáculo, confunde-se 

com o papel de encenador.  Tal prática parece se repetir com alguma recorrência na história 

da dramaturgia mundial e encontra referências, por exemplo, na trajetória de Samuel Beckett, 

o qual, segundo se conta, acompanhava meticulosamente as encenações de seus textos, 

inclusive medindo passos, calculando a ação de atores e quase nunca liberando alterações em 

seus textos ou intervenções que comprometessem a forma por ele estabelecida. 

                                                      
9 Arquivo Textos Teatrais Censurados 
10 Acervo Cleise Mendes 
11 Tomamos aqui a expressão de Gérard Genette (2009), utilizada para designar situações nas quais o 
autor assina com seu nome do registro civil a produção escrita que dá a conhecer ao público leitor. 
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No caso dos documentos relacionados à construção do texto de Cândido ou O 

Otimismo, estão anotações manuscritas, em folha de caderno universitário que atestam uma 

efetiva participação da escritora Cleise Mendes no processo de encenação do mesmo. Em um 

manuscrito a lápis de oito linhas, por exemplo, Cleise Mendes, aqui deslocada para o lugar de 

encenadora, anota observações relacionadas ao desempenho dos atores na encenação, 

incluindo, para tanto, sugestões para os mesmos. Observemos: 

 

 
BL. 1, f. 6 
 

  

l.1 Nilson -    muito bom Monsenhor  
l.2 Bião -   a melhor criatura 
l.3  do mundo 
l.4 Bião -  morreremos com as armas 
l.5  na mão 
l.6 Cacambo -  Ouça, Cândido... 
l. 7  (Sem rapaz) 
l.8  Antes do diariamente – Fátima - + incisiva 

 

 

Figura 2  -  Fac-símile, observações sobre a atuação 

 
Fonte: ATTC – ACM, Bloco 1, f. 6. 

 

Além do manuscrito acima, que coloca a escritora na posição de encenadora, em 

outros dois momentos, notamos esse mesmo comportamento. Observemos: 

 

 

 



27 

 

BL. 1, f . 62 

l.1 1. Bião –  cortar o “bom filósofo” p. 7 
l.2 2. Ver discursos –  línguas 
l.3 3. Falar com Déo –  Deixar hino [↑militar] encontrado com 
l.4  “glória, aleluia”. p.8 
l.5 4. Cortar discurso religioso - Joram. p.8 
                         // Não se entende o que diz William – mesma página// 
l.6 5. Cortou fala da samaritana? p.10 
l.7 Falar com Graça - Algum efeito musical 
l.8  para os reencontros 
l.9  com Pangloss p.ex. p.11 
l.10 7. Correção: Ó tempora! Ó mora! p. 15 
l.11 8. Déo: experimentar no auto da fé cada  
l.12 um com um verso. Mudar linxem! p.18. 
l.13 9. João: p. 21 entrada péssima – dar tempo 
l.14  de entender o q está acontecendo - 
l.15  articulação embolada. 
l.16 10. p.21 Mudar Espanha para Buenos Aires. 
l.17 11. Memélia narrar Eunuco – só imagem 
l.18 12. Memélia: p. 22 “comeriam os marinheiros” 
l.19 13. Wilson: tentar um p explosivo. p.24 
l.20 14. Memélia: Olha o caco! complicou! 
l.21  p.24. “um tostão” 
l.22 15. Corte pág.31. Cacambo 
l.23 16. pág. 28 Por que a mudança? 
l.24                    (comer cru e cozido) 
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Figura 3  -  Fac-símile, observações sobre a encenação e alterações no texto dramático 

  
Fonte: ATTC – ACM, Bloco 1, f. 62. 

    

 

Bl. 1, f. 63 

l.1 Naufrágio + - centro fundo 
l.2 Nilson -  não entre correndo para o 
l.3  auto da fé 
l.4 Todos respondem mais explicado 
l.5 Frida - tratou-me do meu ferimento 
l.6 Marco morte de João 
l.7 Marco Cândido e Cacambo – envolvi- 
l.8  mento 
l.9 Muito demorado o percurso de Candido 
l.10 e Cacambo para falar com o velho. 
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Figura 4  -  Fac-símile, diálogo com o elenco 

 
Fonte: ATTC – ACM, Bloco 1, f. 63. 

 

As passagens acima possibilitam uma discussão em torno do específico modo como, 

no contexto em estudo, a produção da forma dramática se deu. A crítica de jornal da época 

dava conta de um processo coletivo de construção do texto  do qual a escritora Cleise Mendes 

era a coordenadora. Deolindo Checcucci, o diretor do espetáculo e Armindo Bião, ator que 

encenou o Cândido, são referidos também como coautores e chegam a responder pela 

encenação em entrevista concedida ao Jornal da Bahia. 

   Diante disso, a transcrição das passagens acima e a leitura do processo de construção 

do texto permitem também pensar Cleise Mendes em outro lugar: da mesma forma que a 

produção do texto foi dividida, ainda que a escritora tenha assumido, sozinha, a autoria do 

mesmo, a direção do espetáculo, embora assinada por Checcucci, teve a colaboração, em 

momentos que os manuscritos não permitem recuperar, de Cleise Mendes, que, além de 

definir sobre o texto, ainda interfere e avalia a passagem do mesmo da página para a cena. 
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c) A leitora de um tempo 

 

Além dos papéis de autora e encenadora, a escritora Cleise Mendes marca, nos 

documentos do processo de produção do espetáculo em estudo, a posição de leitora das 

questões de seu tempo. Nos documentos do dossiê em estudo, flagramos a intervenção da 

mulher intelectual, vocacionada a escrever, pensando o seu momento histórico, citando e 

comentando o pensamento de outros pensadores. Ela constrói uma reflexão em torno da 

questão – prática e teórica – da liberdade, elegendo o uso e a manipulação desta para sua 

crítica, a partir da reflexão em torno dos discursos mobilizados pelas estruturas de poder (a 

religião, por exemplo) para garantir o seu lugar no tecido social e o controle das cabeças – 

como faz o filósofo Pangloss em uma das versões para a primeira cena do texto que ela 

escreve, conforme se lê na transcrição que segue:  
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Quadro 1: Transcrição de “Liberdade: um conceito”  
Liberdade: um conceito 

“Não vale a pena considerarmo-nos peças de um mecanismo, uma vez que agimos/ como se fôramos 

livres....... O bem da sociedade exige que o homem se julgue/ livre..... Somos como as rodas de um 

mecanismo imenso, mas tudo se passa em/ nosso espírito como se fôssemos livres, porque esse 

sentimento de liberdade/ é também uma das rodas da máquina” 

Essas palavras, proferidas por Voltaire no século XVIII, talvez sejam/ úteis para abordar um aspecto 

da experiência humana que no nosso conturbado/ século acha-se, mais do que nunca, sujeito à dúvida 

e ao debate.  

Partindo de um conceito determinista, e preocupado mais com os valores/ morais, com as ações 

cotidianas, do que propriamente  com as implicações metafísicas de certas colocações, Voltaire tenta 

restabelecer a idéia de/ liberdade, mas sem considerá-la como absoluta. Já antes adotara o mesmo ra-

/ciocínio para conciliar a idéia de Deus com seu ceticismo. Assim como con-/siderou útil a idéia de um 

ser supremo, ordenando o cosmos, sem contudo inter-/ vir nas ações humanas, PIS não poderia 

quebrar as próprias leis que traçara, / também aplicou o mesmo ceticismo de utilidade à  noção 

humana de liberdade. / Sem a crença de ser livre, cairíamos na desordem social, afirma ele. A li-/ 

berdade seria pois uma ilusão, como outras, necessárias ao convívio humano./ 

Embora nos pareça excessivamente pragmática, mesmo cínica, a concilia-/ cão proposta acima vem 

levantar indagações numa questão antiga. É necessário/ apenas que o homem “se julgue livre”? Basta 

a uma sociedade ordenar regras e/ convenções que dêem a seus cidadãos a impressão de serem livres? 

Por essa/ linha de pensamento não estaria o Estado utilizando a mesma artimanha que a/ Igreja (tão 

atacada por nosso pensador) ao encenar o desfile das penas infer-/ nais, a farsa do óleo fervente, enfim, 

todos os fantasmas da opressão “útil”?/ Não seríamos levados a afirmar, como o padre católico citado 

pelo próprio/ Senhor de Voltaire: “Meu amigo, eu também não creio no inferno eterno, mas/ mas é 

bom que sua criada e seu alfaiate o creiam...”? 

Fonte: ATTC – ACM, Bloco 1, f. 59, L. 1-26 
 

Quadro 2: Continuação da transcrição de “Liberdade: um conceito” 
“Mas o homem que é cozinheiro de um cardeal, nem está investido/ de qualquer ofício no 

Estado; o particular que nada pretende, mas que não gosta de ser recebido em toda parte por 

pessoas que afetam ares protetores/ não sendo contudo nem mais ilustrados, nem mais 

inteligentes, nem melhores/ de caráter, o particular, enfim, que por vezes se aborrece nas 

antecâmaras/ desses mandões, que partido deve tomar? O de ir-se embora” 

E hoje, quando se alastra em toda a “aldeia global” ou o despo-/ tismo declarado ou seus 

disfarces, ou o terror puro e simples ou sua más-/ cara, dando-nos a colorida ilusão de que 

“tudo vai bem no melhor dos mundos”? / Ir-se embora? Para onde?  

Fonte: ATTC  – ACM, Bloco 1, f. 60, L. 22-31 
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 Cleise Mendes, aqui intelectual, leitora ou autora de outro tipo de produção discursiva, 

vale-se da fala do filósofo Pangloss, que marca a formação da personagem Cândido e ressoa 

em seus (des)caminhos, para expor a colorida ilusão que caracteriza a trajetória de sua 

personagem e estender esse “colorido” para as relações e os jogos que marcam a sociedade de 

que a mesma faz parte no momento histórico em que enuncia. Dessa forma, a autora da 

adaptação é também a crítica do espetáculo, mostrando que a sua personagem, no contexto 

dramático que produz, é também instrumento para a leitura dos processos de exercício de 

poder e negação da liberdade pela via do controle do saber, da manipulação intelectual e pelo 

colorido do discurso de que as coisas acontecem segundo uma causalidade em vista do melhor 

dos mundos, como queria o sábio e manipulador Pangloss.  

 Além de uma discussão em torno de liberdade, de exploração do homem pelo homem, 

da falta de opções, a escritora ainda se coloca como leitora, produzindo a crítica de seu texto, 

na qual expõe as razões que a motivaram a construir a adaptação, informando sobre seu 

processo de escritura, justificando as transformações e sugerindo temas de importante 

discussão que permeiam a produção em questão. A seguir, a transcrição do documento: 
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Quadro 3: Transcrição linearizada, síntese e crítica do texto 

Cândido nasceu e cresceu no mais belo dos castelos. Seu mestre,/ o filosofo Pangloss, 

ensinou-o a ver o mundo <†††>12 através de uma lente/ cor-de-rosa; este é o melhor dos 

mundos possíveis, onde tudo caminha da/ melhor forma; para cada acontecimento existe 

sempre uma razão  suficiente,/  preestabelecida pela harmonia universal. Mas Cândido, por ter 

beijado a/ filha do barão, é expulso desse Éden. Conhece então o mundo lá fora:/ guerra, 

fome, doença. Encontra um novo mestre <†††> cujo pensamento é/ inteiramente oposto ao de 

Pangloss: Martinho, o filósofo pessimista./ Durante toda sua peregrinação, através da Europa 

e da América, <†> Cândido/ é animado pelo desejo de reencontrar Cunegundes, a filha do 

barão, Quando/ finalmente a reencontra, ela perdeu toda sua beleza, devido aos sofrimentos/ 

por que também passara, decide casar-se com ela, ainda assim, apenas para/ cumprir a 

<palavra> promessa. 

As modificações introduzidas na adaptação são uma imposição óbvia/ da leitura do texto, 

hoje. No original, Cândido reencontraria Cunegundes/ em Veneza, no Carnaval, nessa rota 

passa por Paris, pretexto de Voltaire/ para criticar a sociedade da época. Mas Cunegundes 

havia sido roubada para/ Constantinopla, o barril de pólvora da época. Fiz com que Cândido 

<††††††>/  <†††> <††††††> procurasse sua amada no carnaval do Rio, e que nesse 

itinerário/ fosse tentado a conhecer a Bahia. No Rio, não a encontra, pois ela foi/ raptada e 

está no Irã, escrava de uma tribo muçulmana. 

Ao final do Cândido de Voltaire, as personagens, após muitos/ sofrimentos, aceitam um final, 

não feliz, mas tolerável: o trabalho sossegado/ numa granja. Creio que a década passada já 

apresentou esta solução. Foi?/ Fizemos com que nosso herói abandonasse os mestres e 

seguisse adiante./ Para onde? 

Cândido é a representação, numa personagem, desta parte de nós/ que sempre crê, que sempre 

aposta num final feliz. Cândido é o puro bem/ a entrega confiante ao sentido positivo da 

existência, a certeza de uma/ justiça. Creio que esta parte de nós tem que seguir adiante.  

Fonte: ATTC  ̶  ACM, Bloco1, f. 6 

 

 Cleise Mendes é, nessa passagem, a leitora do texto que produz, de seu conteúdo, das 

interpretações possíveis, do processo de adaptação. Ele resume o texto e justifica a adaptação 

como uma “necessidade de nossos tempos”, inserindo aspectos do “local” na produção do 

                                                      
12 Embora o operador seja utilizado em textos escritos à mão, fazemos uso do mesmo, neste contexto, 
para indicar as supressões datiloscritas por sobreposição de sequência de X cuja leitura não é possível.  
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filósofo francês e compreendendo sua produção não como uma mera transposição da 

linguagem do romance para a linguagem do drama, mas como um exercício de autoria em 

que, declaradamente, as passagens “mudadas” cumprem um propósito bem delineado, qual 

seja, uma leitura da realidade brasileira em tempos de abertura política no contexto da busca 

pura e passional do jovem Cândido por sua amada Cunegundes.   

 

d) A revisora gramatical 

 

Não obstante aos discursos que pregam o pouco cuidado de alguns autores com 

relação à norma gramatical e aos aspectos mais formais do texto dramático, os manuscritos do 

projeto de escritura de Cândido ou O Otimismo ainda dão a conhecer uma persona da 

escritora Cleise Mendes também marcada por um extremo cuidado com tudo aquilo que diz 

respeito ao padrão gramatical e à correção ortográfica dos vocábulos de seu texto. A 

dramaturga, sobretudo, nos manuscritos localizados no envelope (cf. descrição em apêndice), 

é protagonista de uma cena pouco recorrente nos arquivos de dramaturgia: a revisão 

gramatical. 

 Tal procedimento constitui-se, ao menos nos documentos de que dispomos, numa 

idiossincrasia da constituição da identidade autoral da escritora em estudo, que, ao observar 

inadequações linguísticas em seu texto procede a um criterioso movimento de correção e de 

ajustes gramaticais. Assim, corroborando o que apresentamos, flagram-se, nos manuscritos do 

projeto de escritura em estudo, os seguintes movimentos: 

a. Substituição de forma pronominal oblíqua para atender às regras de regência verbal: 

beijando <lhes> /os\ (BL. 1, f. 21),  

b. Acréscimo de preposição para atender às regras de regência verbal: ao mesmo tempo 

[↑em] que se esconde (f. 3E);   

c. Acréscimo de acento grave: <a vontade> [à vontade] (BL. 1, f. 33); Tenho de ir <a 

cidade> /à cidade\ (f. 7E) 

d. Acréscimo de acento agudo: <reintegra-lo> /reintegrá-lo\ (BL 1, f. 35); <ganha-lo> 

/ganhá-lo\ (BL. 1, f. 41) 

e. Acréscimo de acento circunflexo: <ciencia> /ciência\ (BL. 1, f. 41); <Candido> 

/Cândido\ (BL. 1, f. 41), (f. 1E); <CANDIDO> /CÂNDIDO\ (f. 5E), (f. 6E), (f. 9E), 

(f. 10E); <conseqüencia> / conseqüência \ (f. 9E); 

f. Acréscimo de diacrítico que marca nasalidade: N<a>/ã\o (f. 17E) 
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g. Reescrita de palavras grafadas em desacordo com a orientação ortográfica vigente è 

época: pr<e>/i\vilégio (BL. 1, f. 33); ve<s>/z\es (BL. 1, f. 33); Id<i>/e\ (BL. 1, f. 41), 

(f. 6E); descan<ç>/s\a (BL. 1, f.43); d<i>/e\sgraça (BL. 1, f. 45); <sobre tudo> 

/sobretudo\ (f. 9E), <c>/s\icrano (f. 11E) 

h. Deslocamento do pronome oblíquo de posição enclítica para posição proclítica, por 

conta da presença de conectivo, elemento de atração: médico que [↑lhe] aplicam 

<lhe> injeções e ungüentos (f. 1E ) 

i. Acréscimo de sinal de vírgulas para isolar vocativo: Obrigado [,] senhor [,] pelo 

conselho (f. 6E), Vai[,]  traficante! Vai [,] miserável! (f. 6E); Saia daqui [,] 

miserável! (f. 7E), Obrigado[,] amigo! (f. 7E), Toma[,]amigo! (f.7E)  

j. Correção de separação silábica: ne<s>ce[s]-/ <s>sidade (f. 12E) 

 

 No caso de Cleise Mendes, essa idiossincrasia de seu fazer como escritora de drama, 

permite-nos uma reflexão em torno do estatuto do texto de teatro e de sua condição enquanto 

forma. Se o texto será apenas encenado, se não será publicado em livro ou impresso, se ele 

não será tomado como literatura, o que explicaria tamanho cuidado com a expressão escrita? 

Se o texto é feito para a cena e se, portanto, os espectadores não saberão sobre sua escrita, por 

que uma escritora corrigiria a separação silábica, acrescentaria acentos gráficos, reescreveria 

palavras destinadas apenas à fala empostada?  

 Tais questionamentos permitem dizer que, nas passagens aqui recortadas e nos 

recortes já referidos nas subseções anteriores, a escritora Cleise Furtado Mendes, que, no 

mundo objetivo, mostra-se múltipla, traz tal multiplicidade de encenações para a construção 

de seu texto e para o modo como, neste lugar, trabalha. Nessa ordem, a formação em letras 

respingaria em seu fazer no cuidado com a escritura e na disposição da mise-en-page13 do 

texto escrito. Além disso, a necessidade de escrever, referida em sua biografia, repercute na 

escolha pela produção escrita de sua crítica do espetáculo e sua experiência de atriz se 

cruzaria com as impressões acerca da performance de seus colegas atores e no registro de tais 

inquietações. O lugar de teórica ainda ressoa na manipulação que faz do texto e sua trajetória 

acadêmica e formação universitária ainda podem explicar o cuidado com as citações, com a 

transcrição e leitura dos textos. 

                                                      
13 Associamos o entendimento do conceito àquilo que Marquilhas propõe (2005), considerando que os 
signos gráficos se encenam no espaço do papel, que é seu palco.  
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 Feita essa breve leitura biográfica, passamos ao objeto de estudo eleito para este 

trabalho.  

 

2.2 CÂNDIDO OU O OTIMISMO: (CON)TEXTOS E HISTÓRIA 

 

Dentre suas produções não publicadas e menos conhecidas, destaca-se o texto Cândido 

ou Otimismo – o herói de todo caráter, uma adaptação construída a partir da tradução para o 

português do texto do filósofo francês Voltaire e encenada pelo Grupo Tato, no palco do 

Teatro Castro Alves, em breve temporada, que se estendeu entre os dias 06 a 15 de fevereiro 

de 1980, objeto sobre o qual nos debruçamos, nos papéis de seu processo de construção e nas 

muitas encenações que aí se podem observar. Temos, pois, os manuscritos que atestam o 

processo de construção da obra, sobre os quais nos ocupamos e elegemos na construção do 

dossiê genético da referida obra a fim de estudá-lo e de produzir conhecimento a seu respeito. 

A peça está centrada na trajetória de Cândido, um jovem rapaz, puro e virtuoso, 

educado por um mestre que o ensinou a enxergar o mundo dentro de uma lógica de 

causalidades que convergem para um previsto, feliz e bem ordenado fim. O jovem é  ingênuo 

e não consegue construir um discurso próprio ou olhar sobre o mundo, vendo-o sempre pelos 

óculos de quem o formou e pelos pares como os quais interage e encena no decorrer do 

espetáculo. Apaixonado por Cunegundes, a filha do barão do castelo em que vive, e expulso 

de lá por tê-la “agarrado”, sai do lugar da segurança e experimenta uma sequência de 

punições decorrentes de suas transgressões e desejo de liberdade. Entre conflitos bélicos, 

prisões, fugas e crimes, Cândido experimenta a tensão entre o desejo de liberdade, a busca da 

amada e as punições decorrentes de tais desejos.  

Depois de um tempo, reencontra seu mestre Pangloss, que já foi filósofo, chefe militar 

e, agora, apresenta-se sob a forma de mendigo, tomado por uma enfermidade contraída em 

contato sexual. Enquanto conversam sobre a suposta morte de Cunegundes, recebem 

assistência de um “Bom Samaritano”, e, pela fala de Pangloss, reforçam: “Como vês Cândido, 

tudo corre da melhor maneira. Era tudo indispensável. As desgraças particulares 

proporcionam o bem geral; de modo que quanto mais houver desgraças particulares, mais as 

coisas vão bem”. (MENDES, 1980) 

Depois do reencontro com Pangloss, Cândido segue para Lisboa, onde, em desagrado 

à divindade que castigou o lugar com uma série de terremotos, as personagens participam de 

um Auto da Fé e, em seguida, entra em um bordel, no qual se depara com a amada 

Cunegundes, que conta tudo o que se passou, desde o beijo dos dois à expulsão de Cândido 
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até aquele momento de reencontro. A amada do jovem Cândido narra o modo como o castelo 

foi invadido, os pais e o irmão, mortos e de como foi feita prisioneira de um capitão e, 

posteriormente, vendida a um judeu, tornando-se amante deste e de um inquisidor. Tais 

amantes, em momento posterior, encontrando a jovem com o amado, atentam contra a vida 

deste e, em defesa,  são mortos pelo gesto decidido de Cândido, que diz:  “Senhorita, quando 

se está apaixonado, enciumado e perseguido tudo pode acontecer” (MENDES, 1980). 

Fugindo, Cândido e Cunegundes partem para a Espanha, onde encontram uma velha e um 

homem que narram os acontecimentos trágicos e infelizes de suas vidas, indicando a leveza e 

a irrelevância dos sofrimentos do casal errante. 

Deslocados para Buenos Aires, diante do governador do lugar, os jovens manifestam 

desejo pelo casamento, a autoridade política corteja Cunegundes e um mensageiro anuncia 

que um grupo de policiais está chegando ao lugar em busca de Cândido, o assassino do 

Grande Inquisidor. O jovem foge mais uma vez e, em Los Padres, agora na companhia da 

personagem Cacambo, encontra um monsenhor, irmão de Cunegundes, que mobiliza os de 

sua paróquia para o resgate da amada do jovem. Depois de uma discussão com o religioso,  

Cândido também o mata e, por conta disso, mais uma vez, foge. Passa por um campo, onde 

enfrenta dois homens fantasiados de macacos, e chega ao Eldorado, uma civilização sem rei, 

presidente, ou príncipe, onde se enche de barras de ouro, as quais, em seu modo de ver, serão 

de grande valia na busca pela amada.  

Até essa passagem, o texto de Cleise Mendes, apesar das alterações, formula-se uma 

coerência com o texto de Voltaire, do qual parte. No entanto, se, em Voltaire, depois do 

Eldorado, os caminhos de Cândido tomam a sequência Suriname, Mar, Costa da França, 

França, Costa da Inglaterra, Veneza e Constantinopla; na peça, depois de três meses de 

errância por lugares não identificados, Cândido e seu companheiro Cacambo encontram um 

Capitão que garante levá-los ao Rio de Janeiro, onde resgatarão Cunegundes, agora amante 

preferida do governador de Buenos Aires.  

Cândido paga antecipadamente pela viagem, mas o navio que os levaria zarpa sem sua 

presença a bordo. Ele chora e, enquanto o faz, encontra Martinho, um filósofo marcado pelo 

pessimismo, que passa a ser seu parceiro na busca pela amada.  

Antes de ir ao Rio de Janeiro, o jovem herói passa pela Bahia. O lugar, segundo o 

filósofo Martinho, uma terra em nada diferente das demais, é criticado no texto e seus 

habitantes, no texto, pela fala de Martinho, são caracterizados deste modo: “é que os nativos 

desta terra têm um hábito curioso: saem todos daqui e fazem belos poemas e canções 

celebrando as delícias do lugar. Porém o mais curioso é que, quando saem, raramente voltam. 



38 

 

Fora essa excentricidade, um lugar monótono, cheio de pessoas monótonas” (MENDES, 

1980). Cândido vê o pessimismo evidente do filósofo e não replica; este, por sua vez, para 

mostrar que pode também ser uma pessoa alegre leva-o a um castelo na Bahia, na Rua João de 

Deus, onde encontrarão uma marquesa, que relata receber diariamente corações despedaçados 

e tranquiliza Cândido, dizendo que seu mal é muito comum.  

Ainda na Bahia, mesmo já tendo decidido retomar sua rota inicial, Cândido recebe 

uma falsa carta de Cunegundes, pedindo que envie dinheiro para seu resgate. Cândido o faz e, 

mais uma vez, percebe que foi enganado, uma vez que aqueles jovens fardados de policiais 

eram apenas bandidos em tentativa – bem sucedida – de roubá-lo. Chegando ao Rio de 

Janeiro, em época de carnaval, Cacambo consegue resgatar Cunegundes das mãos do 

governador, pagando o preço devido.  

Entretanto, quando pensa que, enfim, conseguirá devolvê-la a Cândido, o navio em 

que ela se encontra é seqüestrado e levado ao Irã. As três personagens, Cândido, Cacambo e 

Martinho, dirigem-se ao Irã e lá encontram, na condição de escravo, o sábio Pangloss, que 

explica como se deu o seu livramento do enforcamento que Cândido julgava ter presenciado 

na cena do Auto da Fé, e Cunegundes acompanhada da Velha, envoltas em véus. Cândido, 

com seus diamantes, compra a liberdade destes e uma granja, onde todos terminam ação da 

peça, trabalhando e colaborando para a construção do melhor dos mundos e sustentados pelo 

otimismo de Pangloss: “E afinal... Para tudo há uma razão suficiente e estamos no melhor dos 

mundos possíveis, pois se não fôssemos expulsos de um belo castelo, não estaríamos nesta 

bela granja, comendo doce de jaca” (MENDES, 1980). 

Tal texto, como já se disse, é uma livre adaptação, elaborada a partir da tradução 

portuguesa, do livro Voltaire, intitulado Cândido ou O Otimismo, e o conjunto de manuscritos 

que atestam seu processo de construção foi confiado à Equipe Textos Teatrais Censurados, 

coordenada pela professora Rosa Borges por Cleise Mendes. No dossiê, historicamente 

situado do inicio dos anos de 1980, há marcas diversas: desde as réplicas e didascálias 

datilografadas em tipos de constituição distinta, até desenhos de cenário e figurino, passando 

por correções e emendas autógrafas, diálogos com o elenco, direção e equipe de produção, 

bem como comentários da dramaturga a respeito das motivações para a feitura desse material. 

De modo que, nos manuscritos autógrafos da obra, têm-se as chaves para o entendimento de 

tão peculiar situação textual, um processo de escritura teatral, que tem uma textualidade 

marcada e específica – a tradução portuguesa do romance de Voltaire – como partida e a 

encenação no palco, em todas as suas exigências, particularidades e vicissitudes como 

ponto(s) de chegada(s). 
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Embora não seja o propósito deste estudo, o confronto com o texto de Voltaire é 

inevitável, uma vez que, mesmo o leitor que não conhece o texto deste último, pode ter uma 

sensação de estranhamento ao observar a passagem de Cândido pela Cidade da Bahia e pelo 

Rio de Janeiro, em época de carnaval. A peça é atravessada, assim, por dois contextos sócio-

culturais bastante diferentes, por vezes, a sensação de que as coisas não se colam, ou 

mobilizam coerência. Embora as questões centrais do espetáculo estejam evidentemente 

filiadas ao texto de onde o mesmo partiu, Cleise Mendes, marcando uma especifica autoria, 

confere relevantes diferenças à sua adaptação. Em primeiro momento, recortamos destacar um 

deslocamento da representação da autoridade de poder e de seus aliados. O romance traria um 

rei, aquele ao qual Cândido juraria amor, a peça, em função do contexto sócio-histórico em 

que foi tecida substitui “Rei” por “chefe militar”, direcionando o contexto cênico para um 

momento histórico de sua produção. Além disso, a passagem pelo Rio de Janeiro e pela 

Bahia, justificada por Cleise Mendes em um dos documentos do dossiê do processo de 

construção da peça14, é o traço que mais evidencia e pode justificar a defesa de que o texto de 

Cleise Mendes não é apenas uma tradução semiótica do romance de Voltaire. A dramaturga 

produz outro texto, embora evidentemente nascido do texto do filósofo francês. De modo que, 

nessas passagens podemos ver uma autoria se construindo em uma específica forma de 

produção, que considera o momento histórico de construção do texto e permite a crítica à 

sociedade da época. Se, no dizer de Cleise Mendes, o filósofo Voltaire fez o Cândido passar 

pela França para produzir uma crítica ao lugar; no contexto da peça, como motivação autoral, 

podemos ainda dizer que trazer Cândido para a Bahia foi o pretexto para colocar o lugar em 

cena e evidenciar alguns de seus problemas: na Bahia, Cândido é enganado por bandidos 

disfarçados de policiais e aprende que tal lugar é como qualquer outro, com a diferença de que 

os nativos da terra, que não vivem ali, saem do lugar para celebrar suas belezas.  

 

 

 

 
                                                      
14 Na folha 61, Bl1, Cleise Mendes escreve: As modificações introduzidas na adaptação são uma 
imposição óbvia/ da leitura do texto, hoje. No original, Cândido reencontraria Cunegundes/ em 
Veneza, no Carnaval, nessa rota passa por Paris, pretexto de Voltaire/ para criticar a sociedade da 
época. Mas Cunegundes havia sido roubada para/ Constantinopla, o barril de pólvora da época. Fiz 
com que Cândido <††††††>/  <†††> <††††††> procurasse sua amada no carnaval do Rio, e que nesse 
itinerário/ fosse tentado a conhecer a Bahia. No Rio, não a encontra, pois ela foi/ raptada e está no Irã, 
escrava de uma tribo muçulmana. 
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Nesse sentido, evocamos a crítica de Fernando Pinho (1980, grifo nosso), para quem 

 
Deve-se louvar, de início, a ousadia do grupo em transpor para o teatro uma 
obra literária estrangeira do século XVIII. Sem dúvida, um trabalho de 
fôlego que exigiu muitas horas de esforço intelectual e ensaios. Vale, no 
entanto, examinar quais foram os resultados de tal empreendimento. O 
espetáculo oferece várias mostras de que as pessoas envolvidas agiram com 
seriedade, buscando dar uma contribuição valiosa ao teatro baiano. A 
direção demonstra competência. Os atores tentam acertar, embora não se 
registrem destaques. [...] Além do ritmo, parece-nos que o aspecto mais 
negativo do espetáculo reside na adaptação teatral do texto de Voltaire. No 
primeiro ato, procurou-se manter certa fidelidade à novela. Acontece que o 
nosso grande público é pouco afeito à literatura, principalmente aquela que 
se produziu em séculos passados. O espectador, então, ficou sem entender 
bem as aventuras de Cândido entre barões, inquisidores, autos-de-fé, castelos 
medievais etc. Talvez porque sentiram que o público ficaria realmente 
alheio, resolveram os autores da peça, no segundo ato, alterar o enredo 
imaginado por Voltaire e fizeram com que o personagem central visitasse 
Salvador e o Rio de Janeiro (no original, são: Paris, Veneza e 
Constantinopla). As referências a assuntos locais arrancaram algumas risadas 
dos espectadores até então indiferentes. Isto, todavia, a nosso ver, não surgiu 
(sic) o efeito desejado. A vacilação entre teatralizar a obra do escritor 
Francês e ironizar nossa realidade a partir de uma trama que não nos diz 
respeito comprometeu, por certo, a necessária unidade do espetáculo.  

 

Conforme destacamos, na crítica lida, o texto que estudamos é, em certos contextos, 

atribuído a uma coletividade. A crítica fala em “autores”, que seriam a dramaturga Cleise 

Mendes, o diretor do espetáculo Deolindo Checcucci e o ator, que dá corpo ao Cândido, 

Armindo Bião.  Nos documentos que constituem o dossiê em estudo, por exemplo, a autoria é 

associada apenas a Mendes: o certificado de censura de número 3.560/80 indica, por exemplo, 

como se nota na projeção, ORIGINAL DE VOLTAIRE (ADAPTAÇÃO DE CLEISE 

MENDES), além disso, na folha de apresentação do espetáculo, lê-se também Texto: Cleise 

Mendes e se indica tal informação na capa de uma pasta, bem como em outros momentos da 

leitura mais geral dos manuscritos. Em outros contextos, no entanto, especialmente na esfera 

da recepção, a crítica da época refere-se a Cleise Mendes como coordenadora do processo, o 

que encontra eco, por sua vez, em papéis escritos à mão em que se evidencia o diálogo que a 

escritora estabeleceu com os envolvidos no espetáculo, bem como a necessidade de 

“combinar” as intervenções no texto com seus parceiros de produção. 

 Assim, embora devamos ler a crítica no contexto dos jogos de poder em que ela 

materializa, é relevante considerar a percepção do crítico que, na esfera da recepção, constrói 

uma leitura para o texto em estudo. No entanto, em que pese a necessidade de um 

aprofundamento da questão da leitura e da recepção, bem como do processo de adaptação, 
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aqui, avançamos para questões mais relacionadas ao nosso interesse inicial, qual seja, o do 

processo de construção do texto dramático, a partir da leitura do dossiê, que segue. 

 

2.2.1 O dossiê genético da obra 

 Os manuscritos autógrafos estão divididos em quatro peças: dois blocos de papel, os 

quais denominados Bloco 1(BL.1)  e Bloco 2 (BL. 2); um envelope, o qual chamamos E; um 

classificador do tipo pasta aberta, que denominamos Pasta, ou, simplesmente, P. 

No Bloco 1, constituído de 104 folhas, estão datiloscritos com intervenções 

manuscritas, datiloscritos sem intervenções, além de textos escritos à mão, relacionados aos 

momentos de encenação e às primeiras camadas de escritura, passados a limpo ou não. 

Constam ainda aí, além do texto dramático especificamente, outras materialidades: 

comentários da escritora, fichamento de citação, desenhos de cenário e figurino, o que confere 

a tal bloco uma maior diversidade e heterogeneidade em relação aos demais. Apenas algumas 

das folhas, que se encontram ao final do mesmo, trazem carimbo em formato circular da 

Divisão de Censura de Diversões Públicas, do Departamento de Polícia Federal, à margem, à 

direita, com rubrica/assinatura em seu interior, o que, dentre outros fatores, leva-nos a 

considerar que, ali, estão fragmentos de textos, passagens oriundas de outros contextos, sem 

linearidade e necessariamente unidade textual. De modo que, em tal contexto, podem-se 

flagrar os testemunhos de dois processos, o da construção do texto dramático e o da 

construção do texto cênico, além do cruzamento dos processos da escritora responsável pela 

obra e dos outros envolvidos em tal produção.  

Nas primeiras folhas de tal peça, encontra-se uma a ficha técnica do espetáculo, 

constando dos nomes dos responsáveis pelo Texto (Cleise Mendes); pela música (Graça 

Ferreira e Paulo Costa Lima); pela direção (Deolindo Checcucci), dentre outros. Na folha, 

lemos ainda que se trate de uma produção cooperativa do Grupo Tato, co-patrocinada pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia/ Teatro Castro Alves, com a colaboração da Escola de 

Música e Artes Cênicas da UFBA. Na sequência, ainda no Bloco 1, em folha seguinte, está a 

lista das personagens e de seus respectivos atores: por tal via, sabemos, por exemplo, que 

Armindo Jorge Bião dá corpo ao protagonista do espetáculo, o jovem e otimista Cândido.  

No bloco em questão, estão inscritas textualidades de natureza diversa: há o texto 

dramático, a transcrição de citações, o registro de momentos que a escritora faz observações 

associadas ao processo de encenação da peça, além de texto de opinião em que se discutem 

questões relacionadas ao momento histórico, ao processo de adaptação e crítica ao espetáculo.  
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No que tange especificamente ao texto dramático, chamam a atenção os movimentos 

de reescritura, as rasuras e deslocamentos, que ocorrem nas falas das personagens e nas 

indicações cênicas.  

Além do que diretamente compõe a forma dramática, folhas inteiras, normalmente de 

caderno universitário, são ocupadas pelo traçado manuscrito da escritora, que denunciam seu 

comprometimento e envolvimento no processo de montagem e encenação do texto. Nessas 

passagens, a dramaturga assume também o lugar de encenadora, fazendo sugestões, indicando 

caminhos, marcando posicionamento. 

Ainda no Bloco 1, além dos papéis de autora e encenadora, a escritora Cleise Mendes 

marca sua posição de leitora, de alguém que ocupa um lugar específico do mundo e que, 

conhecendo o que se passa a seu redor, posiciona-se sobre os acontecimentos. Ela se coloca 

como uma pensadora inquieta das questões de seu tempo, trazendo para o texto que produz as 

marcas de sua inquietação. 

O Bloco 2, aquele equivalente ao testemunho encaminhado para o Serviço de 

Censura15, traz o texto completo. Acompanhado do certificado de censura, que considera o 

espetáculo “impróprio para menores de 18 anos”, tal bloco revela-se o referencial para 

ordenamento dos outros testemunhos, uma vez que, além das referidas informações e das 

poucas marcas de intervenção manuscrita, as folhas do mesmo, todas numeradas, encontram-

se distribuídas em uma sequência coerente e linear, coincidindo, em todas as marcas, com o 

texto disponível para consulta no Arquivo Nacional, ao qual, no processo de pesquisa, 

tivemos acesso.  

É um manuscrito passado limpo16, tomado por nós como definitivo, isto é, “última 

versão de uma elaboração textual” (GRÉSILLON, 1997). Até a folha 23, o tipo da máquina 

de datilografia se mantém e a forma como a indicação de fala de personagem se apresenta em 

caixa alta e com recuo. Daí em diante, até a folha 29, a indicação de fala de personagem passa 

a ser marcada pelo uso de letras minúsculas com inicial maiúscula. Na sequência, da folha 30 

até a folha 43, muda-se novamente o tipo da máquina de datilografia, passando o texto a ser 

apresentado totalmente em caixa alta, com destaque para as letras maiúsculas. Da folha 42 até 

a folha 48, repete-se a apresentação gráfica da sequência de 30-43. Por fim, nas duas últimas 

folhas do bloco, a mancha datiloscrita volta a se apresentar como se mostrou no início.  

                                                      
15 O texto arquivado no Arquivo Nacional é equivalente ao que figura no Bloco 2. Além da forma 
dramática, em tal arquivo, ainda se localizam as solicitações de liberações do espetáculo, o parecer 
censório e os protocolos na história de leitura do texto neste contexto. 
16 Esta informação será confirmada no confronto de versões e leitura dos movimentos de escritura, 
realizados na seção V deste trabalho.  
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Há poucas e pontuais intervenções manuscritas, todas feitas em caneta azul. Na folha 

12, l.1, por exemplo, acrescenta-se a indicação de fala Pangloss, ainda nessa folha, na última 

linha, abaixo da mancha datiloscrita, a inclusão do verso: De depressa salvar, na fala do 

Grupo que participa da cena. Mais adiante, na folha 13, l. 25, a indicação de fala: Cândido. 

Na folha 31, L.35, acréscimo de parte de palavra no enunciado: A BELA CUNEGUNDES É 

A AMANTE FAVORITA DO GO<->/V\[ERNADOR]. 

De outra natureza, na folha 35, L. 11, o acréscimo da informação *35-A, na 

indicação de MÚSICA: “WHAT IS A NAME, BAHIA?”  remete para a letra da mesma, 

datiloscrita na folha seguinte, que recebe, em sua margem, à direita, a mesma indicação.  

O envelope, que tem 35 folhas e está associado basicamente ao primeiro ato da peça, 

consta de muitas intervenções manuscritas, sobretudo na ordem da correção gramatical, além 

de apresentar desenhos de figurino e outros acréscimos, também manuscritos, nos versos de 

alguns suportes. Há ainda, além disso, o original de uma folha com  citações, cuja cópia se 

encontra no Bloco 1. 

 Nas folhas desta parte do arquivo, observamos com mais intensidade os movimentos 

de correção gramatical e as intervenções manuscritas em tinta azul são caracterizadas pelo 

movimento de deslocamento de passagens e de reescrita pontual de enunciados.  

 Além de tais movimentos, outras intervenções são flagradas. Do ponto de vista das 

personagens que compõem o espetáculo, vemos, nos documentos da pasta, um processo de 

substituição importante: a personagem ANA BATISTA  é renomeada, passando a se chamar 

BOM SAMARITANO. Tal procedimento exige uma reconfiguração de algumas falas e 

indicações, conforme observamos na imagem que segue: 
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Figura 5: Fac-símile, mudança de indicação de personagem 

 

Fonte: ATTC  -  ACM, Envelope, f. 7 

 

À folha 04, chama ainda a atenção o desenho de quatro possibilidades de expressão 

facial e figurino de personagem:  
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Figura 6 –  Fac-símile, desenho de expressões faciais e cabelo  

 

Fonte: ATTC  -  ACM, Envelope, f. 4 

 

Por fim, destacamos ainda, na folha 32E, a transcrição de citações dos pensadores 

Denis Bablet e Luiz Francisco Rebello e de uma terceira passagem, da qual não se sabe a 

autoria.  

Na pasta, em cuja capa se lê Cândido/ “o herói de muito caráter”/ Cleise Mendes/ 

1980,  encontramos 37 folhas: datiloscritos fixados em diferentes tipos de máquina de 
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escrever, sem intervenções, ou com muitas intervenções, manuscritos construídos nos versos 

das folhas, além de panfleto de divulgação do espetáculo, cujo verso também se torna suporte 

para anotações manuscritas. Em tal conjunto de textos, não se nota sequência linear de folhas, 

fato que, associado ao número reduzido das mesmas, leva-nos a defender que não se trata de 

texto completo, mas de fragmentos, passagens de uma etapa pré-redacional. 

Alguns dos versos das folhas estão ocupados por indicações  manuscritas em tinta azul 

com referências a cenas e a passagens do espetáculo. Intervenções manuscritas no corpo do 

texto são feitas ainda com o propósito de correção ortográfica e adequação gramatical. 

Trechos de falas de personagens e indicações cênicas são destacados por meio do uso de 

grandes parênteses, que isolam tais expressões. 

Em algumas folhas, como na que segue, por exemplo, as passagens datilografadas, 

ainda que se refiram a partes do texto dramático, apresentam-se no espaço do suporte de 

modo diferente daquele como o texto dramático normalmente se encena na página em branco. 

As cenas são descritas, mas não contextualizadas, como se fossem separadamente preparadas 

e posteriormente incluídas no corpo do texto dramático. 
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Figura 7 – Fac-símile, cenas III e IV, Ato I 

. 
Fonte: ATTC  ̶  ACM, Pasta, f. 4. 
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Além disso, na folha seguinte, a citação da edição da Revista Veja de 17/10/1979, que 

aparece, em outros testemunhos, na fala de Pangloss, está apenas transcrita sem referência ou 

indicação daquele que, no contexto da peça, será seu enunciador. 

 

Figura 8 – Fac-símile, colagem das citações que constituem o discurso de Pangloss 

 
Fonte: ATTC  ̶  ACM, Pasta, f. 1 
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No contexto em questão, encontram-se ainda suportes em que foram inscritos outros 

textos dramáticos, cujos versos são reaproveitados para a escrita das passagens da peça em 

estudo.  

Destaca-se ainda aí o panfleto de divulgação do espetáculo, que serve, no espaço de 

seu verso, como suporte para a inscrição manuscrita, tinta azul, das indicações: Cena III/ 

Como Cândido foi/expulso do castelo/ Cena VIII/ Como Cândido/ foi <açoitado> [+ 

penitenciado] num/ auto-da-fé./ Cena XI/ Como Cândido volta a perder Cunegundes. 

 

Figura 9  -  Fac-símile, anverso do panfleto de divulgação do espetáculo 

 
Fonte: ATTC  -  ACM, Bloco 1 
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Figura 10 – Fac-símile, verso do panfleto de divulgação do espetáculo 

 
Fonte: ATTC  -  ACM, Pasta, f. 20 

 

Nas folhas finais da pasta, há ainda indicações das músicas do espetáculo: a canção de 

Cunegundes, a canção de Cândido, a canção What’s a name [Bahia]. Por fim, ainda a lápis, 

encontra-se, na última folha da pasta, a indicação de Canção de Martinho/ letra e música/ 

de Paulo Costa Lima, bem com a transcrição da letra de tal construção.  

 

2.2.2 A descrição geral de suportes, espaço gráfico e movimentos de (re)escritura 

  

 Almuth Grésillon (1994) considera o manuscrito moderno, documento(s) que 

testemunha(m) o processo de criação de uma determinada obra, como objeto material, objeto 

cultural e objeto de conhecimento. Fazendo isso, ela oferece aos pesquisadores que se ocupam 

dos manuscritos modernos uma importante bússola direcionadora do caminho pelos mesmos.  
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Com base nisso, considerando o arquivo como construção do olhar do pesquisador, 

mediado pela ação ordenadora do sujeito arquivado, devemos compreendê-lo como o lugar do 

desnudamento do trabalho de escritura, que se revela em seus recalques e em suas idas, vindas 

e bifurcações. Do ponto de vista material, as diferentes cores, os diferentes tipos de papel, os 

diferentes tipos de correções, dispostos de distintas formas no espaço gráfico da folha 

concorrem para essa ideia de enunciação em marcha, não aqui compreendida de um ponto de 

vista teleológico, mas entendida como movimento multiforme, que mostra o tempo da 

escritura, as hesitações e retomadas e a construção de subjetividades que, conforme Phillipe 

Willemart (2010), surgem, por exemplo, na rasura do manuscrito. Há uma topografia própria 

nos papéis da dramaturgia sobre a qual nos debruçamos. 

Tomando as palavras e a orientação de Gresillon e considerando que, no espaço da 

folha, os signos gráficos concorrem para a encenação dos tantos atores do processo de 

escritura, leremos a partir daqui, no espaço do arquiv(ament)o do sujeito, as marcas materiais 

relacionadas a: suporte, escrita, espaço gráfico e rasura. 

 

2.2.2.1 O(s) suporte(s) 

 

 Como acontece com a maioria dos manuscritos modernos, o suporte dos documentos 

do processo da peça em estudo é o papel – com pauta, sem pauta, no verso, anverso, 

amarelado, com manchas de ferrugem nas extremidades e dobras em alguns casos. 

 O texto datiloscrito registra-se em suporte que oscila entre o formato A4 e o formato 

ofício. O texto manuscrito normalmente aparece em outros suportes, dentre os quais se 

destacam as folhas de cadernos universitários, preenchidas de forma aleatória, sem que 

necessariamente se obedeçam aos limites impostos das linhas verticais e horizontais, já 

previamente encontradas no suporte. O texto datiloscrito é disposto na folha no formato 

retrato, as passagens manuscritas, quando no  papel sem pauta, seguem uma orientação, qual 

seja, a de paisagem, o que revela que os tempos e momentos de escritura manuscrita e registro 

datiloscrito não devem, necessariamente, coincidir.  

 Alguns suportes apresentam perfurações ao centro da margem esquerda, o que indica 

que os mesmos estiveram armazenados em outros materiais de arquivo e que foram, em 

algum momento, trasladados das pastas abertas para o envelope, para a pasta ou, 

simplesmente, para o bloco em que, no momento desta leitura, estão. Prática comum nos 

acervos de teatro, o arquivamento de textos em pastas abertas ou a perfuração das folhas 

destes para que sejam presas com auxílio de barbantes evidenciam a forma peculiar de 
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tratamento do texto dramático. No processo de montagem de um espetáculo, a coerência entre 

as folhas de um texto ou a uniformidade entre os seus suportes são detalhes que, em boa parte 

dos casos, pouco interessa: o que importa, para alguns, é apenas que se tenha uma 

materialidade de qualquer tipo que possa se constituir numa possibilidade de consulta no 

momento do ensaio ou da leitura do texto dramático. De modo que a diversidade de suportes 

de escrita ou mesmo de tipos datilográficos reunidos num mesmo bloco de arquivo podem 

evidenciar essa especificidade do lugar do texto no teatro, bem como o tratamento que muitos 

envolvidos na referida manifestação artística dão ao mesmo. 

 No Bloco 1, outra especificidade se nota: há, esporadicamente, dentre as folhas do 

texto dramático, folhas em branco, de papel timbrado do Serviço Público Federal, bem como, 

como maior recorrência, folhas, também em branco, com marca d'água de um cacto. Tais 

materiais, que não foram utilizados como suporte de escrita, constituem-se em pausas no 

fluxo de leitura do texto e, ainda que não impeçam sua leitura, se constituem em pausas, 

divisões na sequência de folhas do bloco. É como se, nesses momentos, uma pausa, um 

silêncio se fizesse no processo de leitura do texto de encenação dos signos gráficos no espaço 

das outras folhas, suportes de escrita. Em outras folhas, agora datiloscritas, há ainda o timbre 

do Serviço Público Federal.  

 Algumas folhas são reproduções, em carbono ou por meio de fotocópia, de outras 

matrizes. Tal processo imprime também no suporte as suas marcas. A reprodução deixa seus 

vestígios nas marcas das cores azul, cinza e preta, de modo que estes se constituem em 

possíveis sinais para a cronologia de manuscritos e para a construção de uma temporalidade 

que desnuda o movimento de escritura, revisão do texto em curso, dentro ou fora do 

movimento de escritura.  

 O tempo da escrita ainda se denuncia nas manchas amareladas que ocupam a 

superfície do suporte. Há suportes mais brancos, menos recuados no tempo, e mais 

amarelados, já distanciados em seu momento de produção. Além disso, ainda se nota o uso de 

suportes relativos a outro texto dramático, bem como a utilização de folha de caderno 

universitário para a escrita de anotações a respeito da encenação, momentos em que, o sujeito-

escritor deixa a personagem autor e passa a assumir – também – o lugar de encenador.   
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2.2.2.2 Espaço gráfico 

  

 O espaço do papel, suporte por excelência do manuscrito moderno e contemporâneo, é 

aqui entendido como um palco em que os elementos gráficos se encenam em um jogo de 

subjetivações e encenações assumido pelo sujeito escritor no embate, no jogo da escritura.  

 Do ponto de vista dos instrumentos de escrita, os papéis de Cândido ou O Otimismo 

marcam-se por uma teia semiótica bastante específica. Por vezes, o texto se inscreve em toda 

a folha, por outras,  datiloscritos e manuscritos convivem em jogo de representações que, 

quando não denunciam o fazer de uma autoria, marcam uma temporalidade do processo de 

escritura que, como no tempo cronológico, constitui-se de retornos a questões não resolvidas, 

pouco resolvidas ou que se quer alterar.  

 A(s) máquina(s) de datilografia, as canetas de tinta azul, vermelha e preta, lápis, 

canetas hidrocor e até, em determinado momento, a mancha de um esmalte rosa que colore 

certa folha dos papéis do dossiê marcam a superfície textual, como quisemos evidenciar na 

descrição folha a folha, e revelam o trabalho de um escritor, uma vez que   

 
O texto definitivo de uma obra literária é, com raríssimas exceções, o 
resultado de um trabalho, isto é, de uma elaboração progressiva, de uma 
transformação que se traduziu num período produtivo, em cujo decorrer o 
autor se dedicou, por exemplo, à pesquisa de documentos ou de informações, 
à preparação, seguida da redação, de seu texto, a diversos trabalhos de 
correção. (BIASI, 1997, p. 1) 

 

 A marcha da escritura, à qual já nos referimos, mostra-se, assim, nas cores de cada 

campanha de revisão, de reescrita e do modo específico como em cada suporte textual tais 

movimentos se marcam. Mas também podem se flagrar nas linhas, entrelinhas, margens, 

espaços em branco, sobreposições que atestam a passagem de um sujeito que, em cada um 

desses movimentos se faz autor. 

 Além da configuração comum a todos os manuscritos modernos e contemporâneos, 

chama a nossa atenção o modo como, em se tratando de um texto de teatro, na concepção de 

alguns, feito apenas para manipulação um tanto irregular quando do processo da montagem de 

um espetáculo, a escritora Cleise Mendes lança mão do espaço gráfico, apropriando-se dele 

para, também aí, marcar uma autoria. 

À guisa de ilustração, tomaremos um fragmento da folha 93 BL. 1. Trata-se de uma 

carta supostamente enviada pela personagem Cunegundes à personagem Cândido, solicitando 

que o mesmo entregue aos mensageiros da mesma certa quantia de dinheiro. O interessante é 
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observar que, ainda que estejamos diante de um texto de teatro, produzido para leitura de 

bastidores, sem pretensões à publicação impressa, a especifica configuração de autoria que se 

reconhece em tais documentos, dispõe os elementos da carta no espaço do papel, como se este 

estivesse destinado à leitura pública, próxima do que seria o modelo impresso: 

 

Figura 11 – Suposta carta de Cunegundes a Cândido 

 
Fonte: ATTC  ̶  ACM,  Bloco 1, f. 93 

 

 

2.2.2.3 Rasuras 

 
Luiz Fagundes Duarte (1993) estabelece os Princípios Gerais do Processo de 

Correção, a partir do estudo filológico realizado com os manuscritos da obra A Capital, do 

escritor português Eça de Queirós. O referido pesquisador divide as práticas de (re)escritura 

de textos em dois grandes procedimentos que vão desde a amplificação, entendida como 

“todo o processo de expansão de significados” (DUARTE, 1993, p. 25) até a redução: “o 

processo de sinal contrário que se apresenta como especialmente vocacionado para impor e 

fazer prevalecer os materiais e técnicas que conduzem a uma maior economia do texto” 

(DUARTE, 1993, p. 25). Propomos, então, uma leitura descritiva do dossiê genético em 

estudo, considerando que tais processos, reconhecidos em vários momentos da construção do 

texto dramático, evidenciam o embate entre escritor e autor, uma vez que, conforme 

Willemart (2009, p. 99) 
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O escritor deve perder-se na escritura, perder sua identidade, a que ele 
acredita ter e que lhe é reenviada por seus vizinhos, para reconstruir outra, a 
identidade do autor através dos rascunhos. Mas [...] esta identidade autoral 
não se determina somente quando o escritor assina o manuscrito para 
entregá-lo ao editor. A cada rasura, a questão se recoloca; a cada rasura 
resolvida, o autor emerge. Há, portanto, uma construção progressiva da 
identidade autoral.   

 
 Destarte, compreendo os Princípios Gerais do Processo de Correção como possíveis 

direcionamentos para descrição dos movimentos de reescritura, lemos as rasuras do dossiê, 

lugar da construção de feições de uma autoria,   a partir das seguintes lógicas e motivações. 

 

a) Rasuras de Particularização 

 

Segundo Duarte (1993, p. 25), os processos de particularização têm por objetivo a 

“caracterização do cenário e das personagens que nele actuam com um certo rigor”. Tal 

procedimento se manifesta nos movimentos de reescritura nos quais se nota uma busca por 

uma expressão mais criteriosa, diretamente ajustada ao conceito, à ideia que se quer 

apresentar.  

Nos arquivos de Cleise Mendes, o trabalho de particularização se observa, por 

exemplo, quando a escritora, em folha manuscrita, num primeiro momento de escritura da 

cena que inicia o espetáculo substitui o qualificador “iguais” pela expressão “guardapós 

cáquis”, na descrição do modo como os atores/ personagens devem se portar no palco. Eis o 

que observamos na folha 81, bloco 1:  

 

Sobe o poço. Atores como estátuas, vestidos <iguais> [guardapós cáquis] 
com/ maquiagem que anule a cabeça, fixando ações de todos os/ tipos de 
serviços necessários para “o melhor dos mundos”. 
 

A particularização realizada na indicação cênica opera uma especificação do modo 

como os atores devem estar vestidos e materializa o entendimento daquilo que, para tal 

contexto, considera-se “igual”. A implicação de tal movimento de escritura para a forma 

dramática está limitada ao espaço da coxia do espetáculo, uma vez que indica como devem 

proceder as personagens da cena, isto é, não se direciona aos espectadores que, nos bancos de 

um teatro, pouco sabem sobre o processo de escrita do texto a cuja encenação assistem. Na 

referida particularização, a substituição do termo mais genérico “iguais” pela indicação 

“guardapós cáquis” confere à forma dramática um cunho mais político, uma vez que os 
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militares usavam cáqui em suas fardas, e à autora a possibilidade de evidencias esse 

posicionamento nos rascunhos de seu processo de construção.  

 

b) Rasuras de Mediatização 

 

Mediatizadores (DUARTE, 1993) são os  processos que reelaboram os elementos 

discursivos e diegéticos que, em um primeiro momento de escritura, apresentam-se 

demasiadamente lineares e imediatos. Trata-se dos processos de amplificação dos enunciados 

que, na perspectiva do sujeito-autor ou, no caso, do teatro, a partir da intervenção de outras 

subjetividades, parecem muito diretos e incisivos e que podem gerar no leitor um efeito de 

ausência de elementos. Nesse sentido, é como se a mediatização se constituísse no processo 

de dar contexto a situações que parecem muito diretas, é como se fossem explicitados, depois 

da percepção de necessidade de fazê-lo, os meios pelos quais se chegou a determinado 

elemento, a certa ação.  De modo que, ainda conforme Duarte (1993, p. 27), tal processo 

“contribui para uma melhor visualização da cena pelo leitor”. No caso da forma dramática, 

em que a concepção de leitor dilata-se para os atores, encenadores, cenógrafos e espectadores, 

dentre outros, e especificamente no caso da forma dramática em estudo, os processos de 

mediatização podem atender a diferentes propósitos: 

a. Inclusão de indicação cênica entre uma fala e outra de personagem: o que se 

observa na folha 31, bloco 1, à altura da linha 20, espaço em que, entre a fala da 

personagem SOLDADO – De alguma forma. Vamos ao jantar. e a fala da 

personagem 2º SOLDADO – Não amais com ternura, a autora, como leitora de 

seu texto, acrescenta uma indicação que contextualiza a ação posterior, 

construindo uma cena para melhor compreensão do leitor/espectador. À margem 

direita do espaço em questão, lemos o acréscimo manuscrito, tinta azul, da 

indicação: Tira do alforje uma blusa que dá para Cândido. Tal peça de 

vestimenta, parte da cena em questão, não foi apresentada na versão (primeira) 

datiloscrita, mas, pela intervenção manuscrita, tornou-se conhecida do leitor. 

b. Aparecimento de uma nova instância: em alguns casos, o processo de mediatização 

visa ao acréscimo de elementos cênicos que, associados a outros, dão ao enunciado 

manipulado pelo autor um aspecto de maior clareza e menos linearidade. Tal 

procedimento tem como propósito a contextualização de determinada ação, que, 

em uma versão anterior, era muito direta e imediata. É como se, com o acrpescimo 

de certa informação, o enunciado ganhasse uma força contextual maior e fosse 
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retirado de uma espécie de isolamento a que, inicialmente, esteve submetido. No 

dossiê genético de Cândido, o herói de todo caráter, especificamente na folha 24, 

do envelope, a reescritura de uma passagem ilustra o que defendemos. Trata-se de 

uma indicação cênica que, em primeira versão, apresentava-se do seguinte modo: 

O governador aproxima-se de Cunegundes, mas que, no espaço da entrelinha 

superior, a partir de uma intervenção manuscrita em tinta azul, assumiu a seguinte 

feição: Dois marujos trazem uma grande cesta. Ao abri-la sai o governador e 

aproxima-se de Cunegundes. Nota-se, assim, um movimento de mediatização 

dessa cena, que, a tornou menos direta e, no dizer do Duarte (1993), “mais 

mediata”. 

c. Inclusão de informação contextualizadora de indicação cênica: muito próxima do 

processo anterior de mediatização, esta forma de amplificação é observada quando, 

na instância da coxia, ou seja, no processo especificamente relacionando à 

produção de um espetáculo, os entes envolvidos, em nosso caso, a autora, sentem a 

necessidade de retomar a forma textual para o acréscimo de informações que 

deixem o texto menos incisivo e menos imediato. Trata-se da inclusão de 

elementos contextualizadores, que localizam a ação das personagens e situam o 

desenvolvimento de uma ação. Nos documentos em estudo, isso se observa, por 

exemplo, na inclusão da informação circunstancial no Paraguai ao contexto da 

cena: Cândido e Cacambo chegam a Los Padres (Envelope, f. 25). 

 

A mediatização, deste modo, aparece quando o sujeito-escritor – na condição de leitor 

de seu texto ou a partir da intervenção de outros leitores – retoma passagens muito diretas, 

incisivas e pouco contextualizadas para proceder ao acréscimo de informações que, por um 

lado, deem ao texto uma feição menos direta e, por outro, tragam ao fragmento relido outras 

instâncias de enunciação, situações que permitam uma maior contextualização ou um melhor 

entendimento, por parte do leitor, da situação apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

c) Rasuras de expansão 

 

Dentre os processos de amplificação, o mais recorrente, cujo propósito seria “um aumento do 

poder expressivo da imagem” (DUARTE, 1993, p.28)17, é o da expansão.  Trata-se, nesse 

sentido, de um conjunto de procedimento de manipulação do texto literário cujo proposto está 

associado a uma exploração do potencial de expressão de determinados enunciados a partir, 

basicamente, da introdução de novos adjetivos e da conseqüente atribuição de cores, 

dimensões, estados de espírito, qualificações, da dupla adjetivação, da adição de um novo 

adjetivo a outro já existente, do acréscimo de complementos circunstanciais, da introdução de 

novas ações, do acréscimo de frases introdutórias de falas de personagens, da verbalização de 

gestos, dentre outros. 

No caso do projeto de escritura de Cândido ou o Otimismo – o herói de todo caráter, 

dentre os tantos mecanismos de expansão, destacamos o acréscimo, das mais diversas formas 

de adjetivos, de elementos caracterizadores, que visam à exploração do potencial significativo 

de determinado vocábulo em uma situação específica de utilização do mesmo. Na folha 24, do 

envelope, o acréscimo do qualificador grande em Dois marujos trazem uma <cesta> 

grande cesta desnuda um processo de escritura de um enunciado que inicialmente fazia 

referência a uma cesta qualquer, mas que, num processo de revisão imediata, deu lugar a uma 

forma nominal – uma grande cesta – em que a ideia a se comunicar foi explorada e 

expandida no sentido de, conforme Duarte (1993, p. 29), explorar e precisar o conteúdo 

semântico da expressão. Em outro momento, numa passagem manuscrita, ainda como 

exemplo, a expressão de designação Governador, num segundo momento de escritura, 

recebe, o qualificador de Buenos Aires, que revela exatamente a circunscrição do poder do 

mesmo. 

Acerca de tais processos, notamos ainda, no objeto em estudo, dois movimentos: a 

substituição de um elemento de expansão por outro da mesma natureza; supressão de 

elementos de expansão.  

No que se refere à prática de substituição de elementos de expansão, observamos, em 

diferentes momentos do dossiê, a reescritura de passagens com  elementos circunstanciais. À 

folha 19, do envelope, por exemplo, a informação de destino das personagens – para Cádiz, 

na Espanha – , no enunciado Vamos montá-los e partir para Cádiz, na Espanha é 

                                                      
17 Duarte (1993, p.28) diria que o objetivo de tal procedimento seria “melhor expressar a essência do 
referido objeto”. De nossa parte, optamos por fazer a referência a tal passagem em função do 
comprometimento semântico e epistemológico a que tal definição poderia  nos associar. 
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substituída, por meio de supressão do termo e reescrita manuscrita, em tinta azul, na 

entrelinha superior, pela expressão para Buenos Aires, resultando na forma Vamos montá-

los e partir para Buenos Aires. Tal movimento se repete em outros momentos do dossiê, 

como na passagem em que, na folha posterior, a indicação cênica, num processo de 

sobreposição da informação manuscrita ao texto datiloscrito, apresenta: (Cândido, 

Cunegundes e a velha e <Cádiz> /Buenos Aires\). O processo de substituição dos elementos 

de expansão remete-nos, nesse caso, à necessidade de localização espacial da trajetória das 

personagens e é marcado por um importante deslocamento: a escritora abre mão da referência 

à – outrora – metrópole europeia  para destinar suas personagens ao espaço – outrora – 

colonial da América Latina. 

Movimento relevante, no que se refere aos procedimentos de expansão, observamos 

em certas passagens do dossiê. Mais que acrescentar, uma vez que tal processo implica 

acréscimo, a autora, em mais de uma passagem, suprime elementos de tal natureza. 

Em determinado momento, notamos uma supressão dos elementos de expansão 

relacionados, conforme estabelece Duarte (1993), ao acréscimo de novas ações. Na folha 17, 

do envelope, por exemplo, por uma sobreposição de linhas onduladas, em tinta azul, suprime-

se do texto a indicação de uma ação, neste caso, uma cena protagonizada por Cândido: <Cap. 

VII (Cândido chega ao bordel e encontra Cunegundes)>. A cena, que, na versão 

datiloscrita, se interpunha a duas outras ações foi, como se vê, retirada do contexto em 

questão. 

Além disso, à folha 33, do envelope, uma informação relacionada à expansão do 

conteúdo veiculado foi suprimida por meio da sobreposição de uma linha manuscrita em tinta 

azul. Trata-se da estrutura de atribuição que segue: Porisso queremos pedir consentimento 

ao seu rei, ou cacique, ou chefe, ou presidente ou seja lá o que for. Porque <eu sou 

espanhol e meu é alemão e> não queremos cair outra vez em mão de inimigos.  

 

d) Rasuras de generalização 

 

 A generalização é um processo que consiste na substituição de termos de sentido mais 

específico por termos de sentido mais geral, que, por seu potencial de denominar uma classe 

de coisas, podem abarcar o elemento substituído em uma  relação de sentido que parte do 

mais específico em direção ao mais geral. No dizer de Fagundes Duarte (1993, p. 32), tal 

procedimento traz “a vontade do Autor em não limitar o valor referencial, substituindo-as por 

outras que, elevadas ao nível de sinédoque, abarcam um referente muito mais vasto, sem, no 
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entanto, deixarem de englobar o que primeiro fora pensado”. Assim, ainda segundo Duarte 

(1993, p. 32-33), tal procedimento pode se observar em expressões relacionadas a lugares, ao 

fator tempo, a qualidades ou ações.  

 No caso do objeto deste estudo, os processos de generalização se dão em diferentes 

direções, revelando certa tendência em alguns momentos. 

 Na folha 5E, l. 19-20, por exemplo, em um primeiro momento de escritura, 

datiloscrito, observa-se, em uma indicação cênica associada ao personagem Cândido, a 

informação de que o mesmo (aproxima-se de um homem que faz um discurso sobre a 

caridade). Em momento posterior, no entanto, em um movimento manuscrito, são realizadas 

as supressões dos termos <faz um> e <sobre a caridade> e a sobreposição da terminação a, 

em discurso, que, passa à forma discursa, de modo que o enunciado se torna: (aproxima-se 

de um homem que discursa). 

 Outro processo de generalização ocorre na folha seguinte do mesmo conjunto: a 

expressão os modos da natureza, no fragmento datiloscrito transcende de imediato os 

modos da natureza material e assim chega ao nível de Mim! dá lugar, por meio de um 

processo de supressão da expressão os modos da e acréscimo manuscrito na entrelinha 

superior do determinante a, ao enunciado de valor mais genérico transcende de imediato a 

natureza material e assim chega ao nível de Mim! 

 Outro movimento de generalização se dá, quando, reescrevendo parte da fala de 

Pangloss, folha 9E, L. 26-28, a autora do texto dramático retira do enunciado em questão dois 

termos, que, no contexto em questão, indicavam os alvos específicos respectivamente da ação 

nominal de tratamento e da ação verbal de pagar. Desta forma, as ações passam a ter caráter 

genérico, sendo representadas por elas mesmas, sem que se especifique o elemento sobre os 

quais os seus efeitos se lançam: PANGLOSS: Como? Não tenho um centavo e em toda a 

extensão da Terra, não há quem faça um tratamento <desta moléstia> sem que se <lhe> 

pague ou alguém pague por nós. Depois da supressão dos alvos específicos das ações 

referidas, o enunciado assume a seguinte feição: PANGLOSS: Como? Não tenho um 

centavo e em toda a extensão da Terra, não há quem faça um tratamento sem que se 

pague ou alguém paguem por nós. Observemos que, na primeira versão, temos a referência 

ao tratamento de uma moléstia específica, ao passo que, na versão reescrita, temos um 

tratamento qualquer que, por conta de seu caráter genérico, pode apontar para todo e qualquer 

mal.  

 Na folha 29E, L. 18-21, na fala de Cacambo, outra generalização se nota, desta vez, 

relacionada ao comportamento da personagem Cândido. É a fala de Cacambo, que, conforme 
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a indicação cênica (Aproximando-se de Cândido e acariciando-o), nem uma primeira 

versão datiloscrita, diz: Meu caro amigo, tudo é motivo de espanto para você. O que há de 

tão estranho? Os macacos são meio-homens... , mas que, em outra versão, por meio de 

intervenções manuscritas, acréscimo na entrelinha superior, diria Ouça, Cândido: Por que 

tanto desespero?  como se, no contexto em questão, a expressão desespero abarcasse o 

espanto da personagem Cândido e informasse mais a respeito de sua forma de estar no 

mundo. 

 Por fim, ainda com respeito aos processos de generalização, que são, em alguma 

medida, recorrentes no dossiê em estudo, podemos observar um movimento associado à 

substituição de elementos designadores. Na folha 30E, fala de Cândido, L. 12-13, a expressão 

búlgaros cede lugar a um referente mais vasto – bárbaros –, que, retomando Fagundes 

Duarte (1993, p. 32), engloba “o que primeiro [referente que] fora pensado”. Além disso, 

nesse mesmo entendimento, ainda podemos incluir: na folha 74 BL. 1, l. 7, a substituição de 

filósofo por sábio: não é posição para um <filósofo> sábio do seu valor, bem como, na 

folha 76 BL. 1, l. 24-25, a substituição de doutrina por idéia:  mas não fica bem, para um 

sábio mudar de <doutrina> idéia como quem muda de camisa. 

  

e) Rasuras de Concentração 

 

Conforme Duarte (1993, p. 34), o processo de concentração, momento em que “o 

Autor parece atingir um máximo de maestria e ganho estilístico”, ocorre quando o sujeito que 

escreve reduz o número de elementos lexicais de uma expressão que, conservando a mesma 

força de sentido, era significativamente mais vasta em uma versão anterior. Tal procedimento, 

como sua alcunha sugere, consiste numa diminuição dos elementos de um enunciado, sem 

que, com isso, alterem os sentidos dos mesmos, ou seja, condensar, seria dizer a mesma coisa 

numa forma menor, mais reduzida.  

 Esse procedimento pode ser observado, por exemplo, à folha 1E, l. 3-4, espaço em 

que, por meio de uma supressão, risco manuscrito em tinta azul e acréscimo também 

manuscrito na entrelinha superior a expressão Já que eu posso lançar mão dessa dádiva 

divina que se chama liberdade para, num segundo momento de escritura, passar a ser Já 

que posso escolher.    
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f) Rasuras de Economia Significante 

 

Dentre os processos de redução, o último a ser apresentado por Luiz Fagundes Duarte 

é o de economia significante, que, segundo ele (1993, p. 37), “quer se trate de alterações que 

visem unicamente o discurso literário, quer de outras que pretendem eventualmente 

influenciar outros tipos de discurso, como o social, [...] parece ser subjacente a todo o 

processo de redução do enunciado. O conceito é dos mais genéricos, mas, na proposta de 

Duarte, está centrado basicamente na eliminação de passagens que possam se revelar 

redundantes, ou seja, daquilo que, em determinados contextos de enunciação, sob o olhar de 

quem se faz leitor, parecem desnecessários, dispensáveis.  

Nos documentos do processo de construção do texto em estudo, o princípio da 

economia significante está relacionado a três movimentos, basicamente: 

a. Exclusão de elementos de comparação: na folha 3E, l. 22-24, a expressão como 

um bom filósofo é suprimida do enunciado Mas agora que já tenho algumas 

provisões, vou procurar algum lugar onde possa meditar sobre os efeitos e 

causas <, como um bom filósofo>. 

b. Exclusão de elementos de expansão: na folha 7E, l. 19-21, a expressão comprar 

algum material é retirada do contexto do enunciado Moro aqui perto. Tenho de 

ir à cidade <comprar algum material>, dando ao mesmo um caráter mais 

generalizador, uma vez que apenas a ação praticada é preservada, sendo retirada a 

finalidade da mesma.  

c. Exclusão de estruturas qualificadoras/explicativas: folha 9E, l. 20-24, a expressão 

que decidem a sorte dos estados, referente a exércitos, é suprimida do 

enunciado: E ela tem progredido tanto, sobretudo nos grandes exércitos <, que 

decidem a sorte dos estados> que podemos afirmar que quando tinta mil 

homens entram na luta...  

 
 Em tais passagens, observamos a atuante intervenção de uma escritora que se (re)faz  

autora quando volta ao texto para precisar, especificar, dizer de forma mais direta e objetiva 

aquilo que, em um primeiro momento, mostrava-se satisfatório, mas que, em outra leitura, 

revelou-se desnecessário.   

 As rasuras do dossiê, lidas a partir de Duarte (1993), evidenciam o processo de criação 

da obra, que, a partir da seção seguinte, será estudado pelo viés da construção de sua 

personagem principal.  
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3 ESTUDO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO  

 

Como buscamos demonstrar, a situação textual em estudo é dotada de específica 

complexidade. Há documentos relativos ao processo de produção do texto dramático, nos 

quais a escritora se encena autora e há documentos relacionados ao processo de montagem do 

espetáculo, associados, portanto, ao texto cênico, contexto em que os manuscritos nos 

remetem também a uma autoria que se constrói no processo da encenação. Além disso, nos 

manuscritos, as revisões de ordem ortográfica, particularizações, mediatizações, expansões, 

generalizações, etc, bem como momentos em que a escritora desloca-se do lugar de autora, 

encenadora ou revisora do texto para assumir o lugar de intelectual, leitora de seu tempo e 

crítica de seu texto, impõe também um especifico olhar e um corte de leitura.  

Como em toda situação de pesquisa, estamos diante da imposição de um recorte, que, 

em nosso caso, se dará em função de duas motivações: o lugar de onde falamos e os métodos 

que mobilizamos para o estudo que propomos. De nosso lugar, a Filologia, como Crítica 

Textual, a leitura proposta deve sempre partir da materialidade dos suportes que dão a ler os 

textos, o que, em função de nossa escolha, pode se dar no formato de edição, comentário e 

interpretação da história do processo de construção, transmissão e leitura de cada texto.  

A Filologia é, assim, nosso lugar de enunciação e a Crítica Textual e a Crítica 

Genética, os métodos que mobilizamos para tratamento do objeto de que nos ocupamos. No 

âmbito da Critica Textual, dentre os modelos de edição conhecidos, o mais adequado para  

tratamento do objeto em questão seria o da edição crítico-genética, que traz em seu bojo uma 

complexidade de  procedimentos dos quais não daríamos conta na conjugação dos fatores 

tempo de pesquisa de mestrado e situação textual em estudo. Para este momento da pesquisa, 

portanto, buscamos o método da Crítica Genética, entendido em suas duas dimensões: a 

crítica genética, que interpreta os movimentos de construção do objeto literário e recorta 

especificidades de processo para problematizar, e a Genética Textual, que descreve, 

transcreve, comenta, interpreta os movimentos de (re)escritura de uma obra a partir de sua 

visibilidade e posterior, quando propósito, publicação.  
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3.1 MANUSCRITOS E A(S) CENA(S) DA ESCRITURA: FUNDAMENTOS PARA UMA 
DISCUSSÃO 

 

Quando os manuscritos não eram adjetivados de autógrafos, havia outra concepção do 

termo e, em função desta, outro tratamento demandava o referido objeto. Os manuscritos 

antigos e medievais – sobretudo estes – marcavam-se pela ação do copista, tinham o propósito 

de publicação, o valor de obra e eram identificados pelo fato de serem documentos de 

transmissão (GRÉSILLON, 1994, p. 77-78). Eles se constituíam em manuscritos, porque 

construídos por uma mão, que não – necessariamente – era aquela de seu autor, termo que, no 

referido contexto, não assumia os sentidos e as problematizações que hoje se produzem.  

 A entrada da figura do autor, no entanto, como o ente que assume a responsabilidade 

da obra e que a cria em sucessivos movimentos de (re)escritura, bem como dos documentos 

que atestam tal processo opera, no interior da prática filológica de Crítica Textual, um 

importante deslocamento. O manuscrito, moderno e contemporâneo, impõe-se, a partir daí, 

como todo e qualquer testemunho que atesta um processo de escritura, podendo ser entendido 

como, na esteira de Grésillon (1994, p. 106), “o conjunto dos documentos suscetíveis de 

esclarecer a gênese de uma obra”, conceito ao qual a geneticista francesa acrescenta mais duas 

observações:  

 

1. Ces documents sont pour l’essentiel autographes (à la exception de 
mises au net établies par um copiste) 
2. Ils peuvent comporter également des tapuscrits, des épreuves corrigés 
et même les exemplaires d’une édition revue et corrigée par l’autuer em 
prévision d’une nouvelle édition18 (GRÉSILLON, 1994, p. 74). 
 

 
A concepção de manuscrito dilata-se, nesse sentido, de uma primeira percepção 

marcada pela exigência de uma escrita à mão para outra percepção associada aos processos de 

construção do objeto literário, como nos interessa aqui, ou de qualquer outro objeto 

artístico/cultural.  O manuscrito moderno e contemporâneo é, assim, compreendido como o 

espaço em que a escritura se flagra em ato, em marcha e em que a possibilidade de autoria se 

                                                      
18 Tradução outra:  

1. Esses documentos são essencialmente autógrafos (com exceção de passagens a limpo 
estabelecidas por um copista) 

2. Eles podem comportar igualmente datiloscritos, provas corrigidas e mesmo exemplares de 
edição revista e corrigida pelo autor com a precisão de uma nova edição.  (GRÉSILLON, 
2007, p. 106) 
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constrói, em um processo de, conforme palavras de Grésillon (2007, p. 23), “pulsão” e 

“cálculo”: pulsão que evidencia o escritor em seus mais variados papéis, em seu caráter 

inventivo e atuante; cálculo que desnuda as operações, expondo os entraves e os conflitos 

entre o dizer e a forma de fazê-lo. De modo que tais documentos, conforme Pierre-Marc de 

Biasi (1997, p.2), contam 

 

uma história singular e com freqüência surpreendente: a história do que se 
passou entre o momento em que o autor entrevê a primeira idéia de seu 
projeto e o momento em que o texto, escrito, aparece na forma de um livro 
impresso. A genética textual (que estuda materialmente os manuscritos, que 
os decifra) e a crítica genética (que procura interpretar os resultados das 
decifrações) não têm outra finalidade senão a de reconstituir uma história do 
‘texto em estado nascente19’. 
 
 

 Os manuscritos, documentos dos processos de criação, contam, pois, as muitas 

histórias dos muitos processos de textualização do objeto literário e remetem o objeto-texto 

para o jogo que o constitui. A escritura é ali uma prática social situada na fronteira com o 

mundo, com as questões do processo social de cada tempo e com o lugar que um sujeito-

escritor quer assumir na teia dos discursos que se enunciam, bem como no modo como sua 

materialização é possível. A literatura é trabalho que se faz entre autor e leitor, um e outro, de 

modo que fabricante e usuário deixam a relação binária e dicotômica que os separa e passam a 

(con)viver no mesmo ente, que, assumindo a dianteira da produção de uma obra, marca sua 

posição de leitor e de consumidor quando faz rasura e instaura borrão. 

 O manuscrito manifesta o “escrevível” do texto em oposição ao “legível” da obra 

(BARTHES, 1970). Mas ler e escrever não se acham aqui em dicotomia: o escrever só é 

possível pelo ato de ler e (re)ler implica (re)escrever, implica reconfigurações do legível e do 

ilegível, do que se expressa e se pode dizer. No espaço do manuscrito, pode-se, assim, 

observar “o romanesco sem romance, a poesia sem o poema, o ensaio sem a dissertação, a 

escrita sem o estilo, a produção sem o produto, a estruturação sem a estrutura” (BARTHES, 

1970, p. 12). Em que pese a marcha rumo ao produto, o processo de escritura de uma obra 

permite que se instaure o plural de possíveis que, em alguma medida, o singular e homogêneo 

da página impressa silencia. A diversidade de cores dos manuscritos, de campanhas de 

(re)leitura e (re)escritura, a (des)ordem do espaço gráfico e as marcas da manipulação, 
                                                      
19 Embora, por força dos procedimentos da escrita acadêmica, devamos reproduzir as palavras da 
autoridade que aqui mobilizamos. Devemos esclarecer que, de nossa parte, o propósito está não na 
“reconstituição”, mas na leitura crítica e na problematização do processo de “nascimento” do texto do 
qual nos ocupamos.  
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inclusive física, dos suportes permitem ver várias vias de leitura de um texto e conceber que 

“interpretar um texto não é dar-lhe um sentido (mais ou menos fundamentado, mais ou menos 

livre), é, pelo contrário, apreciar o plural de que ele feito” (BARTHES, 107, p. 13). 

 Assim, além das muitas histórias de leitores, que, na esfera da recepção, marcam a 

leitura de determinado objeto cultural; além das muitas histórias de editores e tipógrafos, que, 

na esfera da transmissão, marcam a leitura desse mesmo objeto, os manuscritos de um projeto 

de escritura atestam, na esfera da produção, as muitas histórias de um processo de 

(re)textualização que na homogeneidade gráfica e visual do texto impresso jamais se dariam a 

conhecer. O manuscrito desnuda ainda os muitos momentos e estágios da construção de 

determinada obra, permitindo que se conheçam os diálogos entre o sujeito que a escreve, os 

outros sujeitos com os quais aquele sujeito dialoga, as especificidades do tempo da escritura e 

do tempo cronológico de que os mesmos fazem parte. De modo que ainda que não se trate de 

um livro impresso, ainda que se trate de qualquer outro produto – uma peça de teatro, por 

exemplo – os documentos de feitura do objeto em estudo permitem o conhecimento de outras 

obras possíveis no contexto da mesma obra, de outras textualizações possíveis no contexto de 

um mesmo texto, processo que o imprimatur do escritor (ou do editor) insiste em recalcar.   

 Os manuscritos modernos deslocam, pois, não apenas a perspectiva de autor e de 

texto, conduzindo os dois conceitos a um entendimento marcado pelo sema da construção – 

mais que da criação – como também, nas últimas décadas do século XX, aproximam dois 

importantes campos do conhecimento: o primeiro campo, o da Crítica Textual, que se ocupa 

do texto e de seus caminhos depois de tornado público, o segundo campo, o da Crítica 

Genética, que se ocupa de projetos, rascunhos, documentos, que, se não conduzem a um 

objeto final, o texto, podem permitir muitas leituras a respeito dos processos de construção, de 

elaboração do mesmo. 

Produto e processo, como forma de estudo e perspectiva de leitura de textos, unem-se 

aqui, em um diálogo que só é possível por conta da entrada em cena dos manuscritos 

autógrafos, que, na dimensão do processo, especificamente no caso em estudo, explicam, 

esclarecem, ajudam a ler o(s) produto(s). Convém, nesse sentido, em nossa opção de estudo, a 

associação de tais campos do saber, uma vez que compreendemos, no lugar da Crítica Textual 

e em função da específica história do nosso objeto de trabalho, a necessidade de 

estabelecimento de um estado de texto possível e passível de estudo e leituras outras, que 

parta da investigação dos manuscritos, de sua descrição, transcrição e interpretação. A Crítica 

Genética será, para tanto, o candeeiro a direcionar o caminho pelos manuscritos, os quais 
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serão tomados como testemunhos da obra em estudo e considerados quando, em momento 

posterior, procedermos à edição do texto, na perspectiva da Crítica Textual.  

Filiados a Luiz Fagundes Duarte (2007, p. 27), tomamos o lugar do filólogo que se 

ocupa prioritariamente de manuscritos autógrafos, encarando 

 

esse tipo de manuscrito na sua materialidade pura, como nada mais do que a 
parte visível do campo onde se desenrola a batalha, ou do tabuleiro onde se 
faz o jogo, contra as palavras, a gramática, as regras, os gostos, os hábitos, as 
expectativas – que o escritor travou enquanto construía seu texto: tudo o que 
aqui encontramos foi ou sujeito ou objecto, arma ou qualquer tipo de 
aparelho ou de técnica utilizados na batalha ou no jogo que ali se travou  - e 
tudo isso se torna importante para julgar seja o vencedor, se o há (quando o 
texto foi acabado), seja o vencido (se o texto não chegou a ser acabado).  

 

 Desse modo, o manuscrito é a parte visível de um jogo que o crítico pode 

problematizar não por mera curiosidade ou interesse pelos bastidores da intimidade de um 

determinado sujeito-escritor, mas por conceber que, enquanto produção literária, um texto é – 

sobretudo – uma construção do espírito humano, nos muitos entraves que tal processo permite 

entrever. O manuscrito é, nesse sentido, o lugar em que a escritura é trabalho, e o escritor é 

operário de um processo no qual o mesmo se constitui autor, leitor, crítico e tece os fios de 

seu tecido no tear da sua história, dos outros envolvidos no processo e no momento em que 

tudo isso se dá.  Assim, ainda que se debruce sobre  o texto público e em processo de 

transmissão, o filólogo que, como Duarte, ocupa-se dos manuscritos de autor, quando se 

estuda os documentos dos processos de criação, volta-se também para as histórias que a 

homogeneidade do texto impresso, declamado recalca, silencia,  dando a conhecer não apenas 

a obra em estado, em alguma medida,  acabado, mas em sua condição de texto em estado 

nascente. 

 Destarte, a edição de um texto, tarefa para a qual convergem os esforços do filólogo, 

só é possível quando o mesmo, conhecendo as primeiras camadas e versões da obra por editar, 

organiza seus manuscritos, dá-lhes um tratamento genético e constrói para eles um aparato de 

leitura que não apenas sacie a curiosidade pelos bastidores da criação da obra, mas dê 

elementos para caracterizar, além da constituição de certa textualidade, a constituição daquele 

que, assinando a responsabilidade pela mesma, faz-se seu autor e responde – inclusive 

juridicamente – pela mesma.   
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Mais uma vez, evocamos Duarte (2007, p. 28), que dirá: 

 

Na minha qualidade de filólogo, eu não posso fazer outra coisa que não seja 
decifrar e interpretar todos os traços deixados pelo autor no conjunto dos 
manuscritos com que trabalho e de que, eventualmente, retiro uma edição 
critica: as conclusões, as certezas, e sobretudo  as dúvidas com que me 
deparo permitir-me-ão que diga ao leitor que o texto que eu lhe dou a ler 
teria podido ser como este que eu lhe ofereço, mas poderia ter sido diferente 
se o autor tivesse decidido  seguir  uma das hipóteses do processo da génese 
textual – e o texto crítico poderia ser ainda diferente se fosse outro que não 
eu a editá-lo: pois se, como afirmou algures Paul Zumthor, os textos se 
movem, eu acrescentarei que as edições de movem também. E como todos 
poderemos constatar – muito.  

 

 A lucidez com a qual – em primeira pessoa – o referido filólogo se posiciona deve nos 

desinstalar e colocar a atividade filológica de Crítica Textual em perspectiva mais coerente 

com as questões da episteme de nosso tempo.  Devemos conceber, nesse sentido e em eco às 

suas palavras, a Filologia como um exercício de leitura de textualidades as mais diversas que 

instaura seu lugar de observação nas muitas est(r)adas da(s) história(s) de um texto, em suas 

tantas curvas, leituras, interpretações e intervenções, constituindo-se em um exercício de 

deslocamento de materialidades, com vistas à sua atualização e de seus tantos contextos de 

construção e de leituras.  A escolha do modelo editorial a ser adotado, bem como dos 

procedimentos metodológicos e do resultado, sempre provisório, do trabalho em forma de 

edição é decorrente de um primeiro e indispensável momento, o da leitura, pela via da 

descrição física, do manuscrito, que dará a conhecer a obra em estudo e que, a partir disso, 

encaminhará e direcionará o fazer do crítico.  

 A edição de um texto é conseqüência da leitura crítica dos manuscritos do mesmo, de 

sua decifração e interpretação, de modo que o crítico textual, na sua condição de filólogo, 

deve proceder também como um geneticista no tratamento dos autógrafos de que dispõe. Dito 

de outro modo, embora o crítico de processo deva se afastar da miragem do texto e trabalhar 

apenas em função daquilo que está antes dele, do avant-text, o crítico textual genético, como o 

chamaria Duarte (2007), deve pensar numa perspectiva plural que contemple a história de um 

texto em seus momentos de produção, transmissão  e recepção.   

 O filólogo deve conceber o objeto texto, deste modo, em sua polimorfia característica, 

isto é, nas distintas formas assumidas pelo mesmo, que dão a conhecer, como nos interessa 

observar, as muitas histórias deste, nos atos de seu processo de leitura, uma vez que, nas 

palavras de Chartier (1998, p. 270), “as formas que dão a ler [os textos], a entender ou a ver 

participam, também, da construção de sua significação”. Filologia é, nesse sentido, termo 
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polissêmico que abarca atividades deveras distintas, mas identificadas quanto ao tratamento 

da palavra-texto, enquanto materialidade histórica, produzida e transmitida pelas vias da 

cultura e da sociedade, pela mediação dos sujeitos – também históricos – que a produzem, 

consomem, leem e, por isso, modificam-na.  

 A prática filológica consiste, desse modo, ainda na esfera de Chartier (2002a), em um 

exercício de leitura e de atualização de textos a partir da concepção de que a(s) forma(s) dos 

mesmos participa(m), determina(m) a construção de seus sentidos. Está, pois, colocada a 

fratura entre quem lê os textos no lugar da Filologia e quem o faz em outro contexto 

epistemológico: no lugar da Filologia, os sentidos não estão fora da materialidade e da história 

do texto, nem tampouco das marcas físicas produzidas em seu processo de leitura. O 

momento da produção do texto e todos os mediadores do processo, bem como os tantos 

momentos de retomada, de correção e leituras, a recepção do texto e as marcas materiais de 

tais movimentos interessam de modo determinante ao olhar do filólogo, o qual oferece, com 

base em critérios devidamente estabelecidos e no cumprimento de passos metodológicos, uma 

produção sobre o texto, uma forma de (dar a) ler determinado objeto. 

 Ainda conforme Chartier (2002a, p.62), “o ‘mesmo’ texto, fixo, em sua letra, não é o 

‘mesmo’, se mudam os dispositivos de sua inscrição ou de sua comunicação”. Sob tal 

perspectiva, quando se alteram os instrumentos de inscrição, de escrita, de produção, altera-se 

também a forma como, no espaço gráfico, os signos se encenam, bem como a forma como os 

mesmos podem ser lidos. Os textos mudam se se alteram os modos como os mesmo são 

produzidos e lidos e mudam quando são deslocados os olhares daqueles que, autores e 

leitores, em diferentes momentos de comunicação, ocupam-se dos mesmos.  

 A filologia, como Crítica Textual20, é, pois, uma prática de interpretação de textos que 

concebe que estes “não são dados, mas construções decorrentes de processos mediadores 

complexos, que vão da supressão e da reescrita pelos autores ou copistas até as variações 

editoriais, passando pelas traduções e pela complexidade do estabelecimento filológico dos 

textos” (ADAM, 2010, p. 18). É no construir do texto e nas marcas de leitura do mesmo que o 

filólogo, comprometido com as condições de seu tempo, acha seu lugar de trabalho. Ele se 

posiciona no lugar da leitura e das interpretações em suas marcas físicas e materiais, como um 

colecionador, um observador, um crítico que flagra as várias textualizações de uma obra, suas 

transformações, rasuras, recalques, intervenções. 

                                                      
20 Disciplina que, conforme João Dionísio, “se ocupa de representar formas autorizadas de um texto” 
(apud SANTOS, 2008b, p. 150) 
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 Em cada momento epistemológico e em coerência com a verdade de cada tempo, o 

termo filologia foi sendo, desde seu étimo “amor pela palavra”, ressignificado, de modo que 

tal prática assumiu muitas formas. Enquanto exercício de interpretação, pressupõe sempre a 

presença de um sujeito que, embora recalcado pelo distanciamento próprio de certa forma de 

fazer ciência, assuma as escolhas de seu trabalho e o posicionamento teórico ao qual se filia. 

Desse modo, muito mais que mobilizar  o discurso da última vontade de autor ou do ânimo 

deste para sustentar escolhas suas, o filólogo do texto deve assumir o lugar de leitor e de 

crítico, visto que a edição que ele apresenta, como produto de seu trabalho, representativa da 

intenção final (ou das intenções finais) de um autor, é, sobretudo, o resultado de um exercício 

de leitura  e dos operadores do discurso crítico de seu tempo, que poderia ser outro se fosse 

outro sujeito, em outro momento histórico, a realizar.   

O olhar sobre o manuscrito, portanto, impõe ao crítico textual uma revisão de 

procedimentos e de conceitos. Ele não está mais à busca de uma última vontade do escritor21 

com o qual trabalha, uma vez que os manuscritos revelam muitas últimas vontades e 

instauram a desconfiança de que, tivesse o escritor a condição de prosseguir em sua escritura 

e não fosse, por conta das questões de mercado e de leitura, obrigado a dar por encerrada a 

escritura de determinada obra, ele provavelmente continuaria a fazê-lo em sucessivos 

movimentos de revisão. Toda vontade é, em coerência com esse discurso, no tempo em que 

foi manifesta, uma última vontade, toda reescrita é, também nessa perspectiva, a tentativa de 

sobreposição a uma intenção outra sobre aquela que, embora sendo última em determinado 

momento, já não satisfaz mais (DUARTE, 1994)  

 Nesse sentido, é pertinente evocar a preciosa crítica tecida por Antonie Compagnon 

(2010), quando em sua representativa obra O Demônio da teoria, ao tratar da questão do 

autor, retoma a suspeita sobre certa forma de fazer filologia que, ainda comprometida com a 

certa univocidade de sentido da obra literária e desconsiderando o caráter parricida da mesma, 

insiste em uma concepção de texto, cujo sentido encontra-se em sua origem, que deve, pela 

prática filológica, ser restituída. É como se a Filologia, paradoxal e curiosamente, em nome da 

história do texto, negasse as possibilidades – históricas – de leitura e interpretação do mesmo 

para perseguir uma certa feição que o mesmo assumiu sob o argumento de que esta preserva o 

sentido original dado por seu autor, que deve ser decifrado pelos leitores independentemente 

das condições em que os mesmos o fazem.  
                                                      
21 Substituímos aqui – intencionalmente – autor por escritor, uma vez que, concordando com as 
palavras de Philipe Willemart (1997, p. 194), consideramos que tal vontade, muito mais que ao autor, 
refere-se “habitualmente à vontade do homem vivo, seu ego bem  como suas intenções e não ao autor 
que assina o texto” 
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 Assim, os manuscritos, que desnudam as muitas vontades e muitas intenções originais 

de um autor, remetem o crítico textual a uma forma de ler a obra, a partir da pluralidade de 

sentidos e de possibilidades que a mesma pode promover. A partir da leitura dos manuscritos, 

o conceito de última vontade deve entrar em xeque e a autoridade desta sobre a interpretação 

do texto deve arrefecer, uma vez que: 

 

Os originais examinados pelo geneticista revelam uma fracção do processo 
criador do texto. A intenção autoral é impalpável, só as suas manifestações 
materiais podem ser consideradas. Nenhuma edição crítica é mais que uma 
‘proposta de trabalho’, nenhuma encerra definitivamente a forma e a 
significação de um texto. (CASTRO, 1995, p. 516) 
 

 Em seu trabalho de decifração e interpretação dos dossiês genéticos, o geneticista 

depara-se com frações de um processo, materializadas no suporte em que a obre se teceu 

(CASTRO, 1995). Não é palpável a vontade de um autor, não é atingível e – talvez – nem seja 

exatamente o que deve interessar. Aquilo de que dispõe o crítico, seja ele textual, genético ou 

genético textual, constitui-se apenas em passos, rastros de um caminho do qual ele não 

participou, o que nos leva a considerar que, mais uma vez, estamos falando de um trabalho de 

interpretação, que, como tal, é sempre provisória. Tanto o filólogo como o geneticista 

trabalham como as pistas e oferecem leituras – apenas leituras – dos materiais de que 

dispõem. Separadas ou em diálogo, as duas perspectivas de tratamento do objeto-texto 

concorrem para a interpretação do mesmo, para a leitura de sua história nos três atos que a 

constituem: produção, transmissão e recepção do objeto literário, a partir das marcas que, nas 

formas dos textos, tais processos se deixam flagrar. Assim, os sentidos não estão atrelados à 

vontade do autor, que a Filologia almeja restituir, mas se constituem em construções 

históricas, que, na materialidade dos textos, recuperada pelo exercício da Crítica Textual, 

podem-se (re)estabelecer. 

 

3.1.2 Filologia, Crítica Genética e Teoria(s) do Drama 

 

Produto de muitas mãos em seu processo de construção, o texto de teatro é o resultado 

de constantes diálogos empreendidos entre aquele que assume sua autoria e aqueles que, em 

seu redor, estão envolvidos nas intersemióticas teias tecidas quando da montagem de um 

espetáculo. O texto é produto de um trabalho coletivo de criação, uma vez que, conforme 

Salles (1998, p. 34), se constitui em uma das “formas de expressão artística que se dão, 
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necessariamente, através do cruzamento de processos de diferentes artistas – um processo 

interferindo sobre o outro”. 

Esse fazer coletivo, que não se confunde aqui com outras formas denominadas 

“criação coletiva”, constitui-se em uma das muitas especificidades que a forma dramática, por 

conta de seu comprometimento com o fim específico da encenação, mantém, quando o 

comparamos com textualidades de outros gêneros, comprometidas com outros fins. Se, nessas 

textualidades, o processo de construção do objeto artístico está condicionado, ainda na esteira 

de Salles (1998, p. 34), a uma relação do artista com ele mesmo, com sua subjetividade; no 

gênero dramático, as produções verbais se inserem em uma situação de comunicação outra, 

uma vez que, nesse específico fazer, muitas subjetividades interferem de modo determinante 

nas escolhas e no trabalho do ente que assume a responsabilidade intelectual e jurídica de 

determinada obra. 

Conforme Santos (2008a, p. 6), 

O texto é, no teatro, uma obra aberta, sempre sujeito às transformações 
várias. Não tem o rigor de outras produções literárias que resultam do labor 
de um autor/escritor, mas também é literatura e, como tal, produto de seu 
tempo, desses vários sujeitos, envolvidos com sua realização e afetados por 
ela. O responsável pela produção teatral, ‘o nome do autor’, pode até ser o 
dramaturgo, mas a autoria estaria representada numa coletividade que 
envolve diferentes sujeitos. 

 
O texto dramático, embora não seja necessariamente o indispensável de uma cena, é o 

elemento que a fixa e pereniza, compõe a literatura dramática de uma época, serve de 

sustentáculo e norteia as leituras várias que, em torno do mesmo, se podem fazer. Por isso, a 

edição científica de textos dessa natureza, tarefa de que se ocupam aqueles que se posicionam 

no lugar da Crítica Textual, constitui-se  em uma importante possibilidade de dar a ler um 

produto representativo da produção de um determinado sujeito-escritor, em determinadas 

condições  de produção e de recepção. De modo que, não obstante a todas as especificidades 

da escritura teatral e possível dessacralização do texto em tal processo, estes, os editores, 

devem apresentar um produto final, o qual – ainda que não encerre – represente, sempre como 

o resultado de um exercício crítico, um estado de texto passível de apreciação, análise, leituras 

e especulações teóricas operadas nos distintos campos do saber. 

O crítico textual, deste modo, longe da perspectiva teleológica e centrada na busca de 

últimas vontades, como se estas fossem palpáveis, identificáveis e resolvessem o problema do 

sentido dos textos, precisa, de modo modesto e bastante lúcido, encarar os limites de seu 

trabalho, sobretudo, quando o faz em textos de dramaturgia. O que é possível na edição – 

necessária – de muitos textos de teatro é apenas o exercício de reconstituição de certos 
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caminhos e o estabelecimento de estados de texto. Isso não invalida a prática, mas, antes, 

coloca-a em seu específico lugar, que é o da interpretação, provisória sempre, mas que 

devolve materialidades que, condenados ao ostracismo, jamais seriam lidas novamente, como 

drama e como literatura. 

No terreno da dramaturgia e a partir de seus arquivos, o crítico textual opera nesse 

sentido no campo da inscrição das formas dramáticas em seus movimentos de (re)escritura e 

diálogos com o palco e com o público, com a história. Mais que a cena, nesse sentido, em 

alguma medida, irrecuperável, o filólogo do texto trabalha com os dados que permitem sua 

reconstituição e sua leitura, suas outras interpretações e encenações. Em quantos e em quais 

suportes se escreve e inscreve a forma dramática? Como, no palco de tais suportes, os signos 

gráficos se encenam?  

Na história da Dramaturgia, muitas são as concepções sobre a relação entre texto e 

espetáculo. Em certos momentos, o texto é tomando como elemento central do processo e a 

encenação é considerada apenas uma atividade a serviço deste, ou seja, apenas como uma 

representação do mesmo, como se o espetáculo fosse apenas a possibilidade de realização de 

um texto anteriormente preparado e fixado. Ainda nessa concepção, a própria forma 

dramática deveria seguir determinada coerência, no sentido de que as ações previstas numa 

representação devessem obedecer a um princípio de causalidade, segundo o qual as ações, 

devidamente encadeadas, concorreriam para uma realização final, em que os conflitos se 

resolvessem e as personagens, seguindo certa destinação, chegassem, de modo mimético, à 

conclusão de suas ações e aos prêmios ou castigos pelas mesmas. Tomamos aqui, nesse 

sentido, a estrutura do drama aristotélico, modelo para boa parte da dramaturgia ocidental, 

mas negado, por exemplo, na rigorosa escrita de Samuel Beckett, que, desconstrói o 

paradigma clássico, inclusive na forma, mas que não prescinde dela para a construção de sua 

dramaturgia. Beckett, por exemplo, rompe com o ordenado lógico e causal da ação dramática, 

colocando, por exemplo, suas personagens em uma estrada, que não leva a lugar algum22. 

Nesse sentido, a negação de certa forma dramática se faz na própria forma, indício de que, se 

o texto não é levado ao palco quando de sua representação, ele é de vital importância para as 

representações do espetáculo e para a leitura de quem, deslocando no tempo da produção do 

mesmo, pode conhecê-lo e estudá-lo na forma fixada de uma edição, ainda que comercial, em 

livro, por exemplo.  

                                                      
22 Trata-se da peça Esperando Godot. 
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Beckett é, nesse sentido, o poeta de suas cenas (MARFUZ, 2010). Não apenas porque 

as escreve, mas, sobretudo, porque, em tal processo de escritura as manifestações de sua 

autoria deixam entrever um escritor que, mesmo não dando palavras à voz de seus 

personagens, arquiteta um texto em que os sons, que esgotam a própria palavra, só são 

possíveis por que, antes de o espetáculo virar cena, ele foi palavra escrita nas rasuras do 

sujeito que o compôs.  

Além de Beckett, outro expoente da dramaturgia mundial, o suíço August Strindberg 

apropria-se da forma dramática como um modo de fazer significar o mundo que ele constrói 

em suas obras. No caso do texto Rumo a Damasco (STRINDBERG, 1997), por exemplo, a 

via-crucis da personagem que erra pelo espetáculo é marcada, na forma do texto, por uma 

ordenação que passa pela organização de estações, escritas na própria forma do texto que se 

encenou e se atualizou, com todas as especificidades do processo de transmissão dos textos, 

mas que nos permitem ler o espetáculo e pensar sobre a sua específica forma de fazer 

dramaturgia e de dar cena ao mais recôndito da alma humana que do palco interior do 

individuo passa ao palco exterior de um teatro, casa, construção. 

Ainda os que pregam a negação da palavra-centro, que promovem o destronar do autor 

e que defendem um teatro sem mediação – inclusive do texto escrito – não podem, em nosso 

caso, por conta do momento em que produziam tal movimento, ser lidos se não pelo registro 

escrito de suas ações sem palavras e de seus movimentos de ruptura. Também os que pregam 

o pós-drama, que negam a estruturação do teatro a partir de tal modelo e defendem um teatro 

como ritual, presentação23, evento que não se repete acham-se, por vezes, determinados por 

um modo de fazer teatro que, se não se prende ao texto parte do mesmo ou se registra de tal 

modo, como possibilidade para outros encontros e outras formas de refazimento do processo.  

Em todos esses casos, devemos observar que três concepções podem nortear nossa 

reflexão em torno da questão e, quiçá, servir de argumento para a sustentação de uma tese que 

insista na necessidade de um tratamento filológico à forma dramática:  

a. Nos contextos mais pretéritos, distanciados do império do audiovisual, outra 

forma não ha(via) de registro das produções teatrais que não a palavra, o texto. 

Assim, ainda que a negação do mesmo se dê e que, como dissemos anteriormente, 

o registro das peças não seja uma necessidade e até um desejo de quem a produz, 

o texto dramático, inclusive para estudo da obra e para sua fixação revela-se, em 

                                                      
23 Referimo-nos à concepção pós-dramática  (LEHMANN, 2007), que defende o espetáculo teatral 
como sempre único, irrepetível que, portanto, não se re-presenta. 
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certos contextos, na única forma de acesso às produções que, vistas em teatros e 

nos mais diversos espaços em outros momentos, podem ser revistas, no sentido de 

lidas, e remontadas em quaisquer outros  contextos por conta de seu registro e do 

testemunho verbal de sua produção. 

b. Além disso, não obstante à função precípua de destinação ao palco de um texto 

dramático, a forma do texto, enquanto produto do gênero  dramático interessa aos 

leitores com os mais diversos interesses: os que leem para encenar, os que leem 

para atuar, os que leem por prazer, os que leem por estudo, os que leem por ler e 

fazem do texto dramático, além de um texto para espectadores, um texto para 

leitores.  

O texto teatral nos interessa aqui, nesse sentido, em sua função de texto para leitura, 

como forma dramática. Não nos ocupamos dos processos de construção de espetáculos, 

embora isso seja possível, mas dos movimentos genéticos que marcam a construção dos 

mesmos enquanto materialidade possível de avaliação, revisão e encenação. Centramo-nos, 

pois, no texto como objeto da literatura dramática, em nosso caso, da literatura dramática 

produzida na Bahia no início da década de 1980. Deste modo, fazemos a distinção entre texto 

cênico –irrecuperável, irrepetível, na perspectiva Pós-Dramática de que toda encenação é, na 

verdade, uma presentação, uma vez que não se repete, não se faz outra vez –  e texto 

dramático – recuperável, passível de estabelecimento e fixação, ao menos como estado 

possível, na perspectiva dramática de representação, atualização e estudo.  

É a forma dramática, portanto, que nos interessa aqui, sobretudo,  como a possiblidade 

de leituras posteriores de uma cena que, ainda sem palavras, só se constrói a partir das 

mesmas. Sob a égide dessa escolha, consideramos, conforme Anne Ubersfeld (2005), a forma 

dramática como um texte troué: texto aberto, texto com brechas, texto com lacunas, dotado de 

uma mobilidade peculiar ou, para usar termo muito caro aos estudos da lírica trovadoresca, de 

uma movência, que o constitui e especifica. No entanto, ainda que ele seja um indivíduo 

móvel, dois de seus elementos, os diálogos e as didascálias, parecem, entre um ato e outro da 

história, permanecer.  

Os diálogos são, na tradição dos estudos de Literatura, aquilo que historicamente 

caracteriza, identifica uma forma dramática. Eles se constituem na palavra escrita, mas são 

também a voz das personagens que, em cena, se atualiza e significa no contexto dos outros 

signos e de sua interação com estes.  “O teatro é antes de tudo diálogo, ou seja, [...]  nele a 

palavra do autor é mascarada e partilhada entre vários emissores. Essas palavras em ação 

assumidas pelas personagens constituem o essencial da ficção” (RYNGAERT, 1995, p. 12). 
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Mas nem só de diálogos vive o forma dramática. Há ainda, como constituintes do 

mesmo, as didascálias, “textos que não se destinam a ser pronunciados no palco, mas que 

ajudam o leitor a compreender e a imaginar a ação e as personagens” (RYNGAERT,1995,  p. 

44), também denominadas indicações cênicas, que, no dizer de Ubersfeld (2005, p. 7), se 

constituem na única parte textual do drama cujo sujeito é autor.  

São os diálogos, portanto, os espaços dos outros da cena, de recalque do autor e as 

didascálias o espaço deste e, em alguma medida, da constituição e instauração do leitor. Aí o 

literário se cruza com o teatral, num processo de hibridização de gêneros e processos. 

É no espaço das indicações cênicas, nesse sentido, que o literário da forma dramática 

tem seu lugar mais específico e mais adequado. É aí que o autor, em sua constituição de lugar 

próprio de fala, marca aquilo que julga relevante, orienta leituras, descreve cenários, ações e 

personae. É ainda aí que, na leitura individual e solitária, os espaços abertos das cenas são 

preenchidos e a “máquina preguiçosa do texto que exige do leitor um duro trabalho de 

cooperação” coopera, ela mesma, “para preencher os espaços do não-dito ou do já-dito que 

ficou em branco” (ECO apud RYNGAERT, 1995, p. 3).  Nessa direção e no específico caso 

do objeto em análise, se o forma dramática, em perspectiva cênica, tem como fim o 

espectador; o forma dramática, agora em perspectiva literária, tem, nas didascálias, outro e 

mais específico destinatário, que não é apenas formado pelos envolvidos no processo de 

montagem e encenação da peça, mas é o leitor solitário e individual do texto que saiu do palco 

e passou às páginas impressas de uma publicação. 

Do ponto de vista terminológico, diferenciamos testemunho, versão, campanha (de 

escritura ou reescritura) e momento genético: Por testemunho, em uma perspectiva material, 

compreendemos o documento que transmite a cena, identificado pelo suporte, neste caso, o 

papel que veicula o texto escrito. Versão seria a feição que o texto, como um todo, assume 

depois que se introduzem os movimentos de correção e de reescrita. Uma versão, conforme 

Duarte (1997, grifo nosso), seria “estado de um texto que considera todas as variantes nele 

introduzidas, num processo de cópia, pelo autor ou por alguém autorizado, em oposição ao 

estado anterior e a eventuais estados posteriores resultantes de novas reformulações; 

qualquer uma das versões é um original.”. Na construção de cada versão, dentro do mesmo 

testemunho ou em testemunhos diferentes, entram as campanhas, movimentos com objetivos 

pontualmente definidos, que podem visar à correção ou à reescrita de passagens, que 

compreendemos, ainda segundo Duarte (1997, grifo nosso), como “operação de escrita que 

corresponde a uma certa unidade de tempo e de coerência escritural; depois de uma 

interrupção, pode começar-se uma nova campanha de escrita, que muitas vezes implica a 
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reescrita”. Por fim, cada uma dessas campanhas, no processo de construção das versões, pode 

atestar os momentos genéticos, “estado de um texto numa determinada génese, ou 

processo genético. De acordo com o método de trabalho do autor, há certas operações 

(linguísticas ou estilísticas) que tendem a ocorrer num momento específico do processo” ( 

DUARTE, 1997).  

Desse modo, no lugar teórico da Filologia e da Crítica Genética, tomamos os métodos 

da Crítica Textual e da Crítica Genética, que, combinados, possibilitam o desenvolvimento de 

leituras filológicas da obra selecionada, conforme recorte de pesquisa, do processo de criação, 

considerando a construção da personagem Cândido, e de uma proposta editorial, a edição 

genética, que buscará traçar o itinerário de escritura de uma cena, envolvendo um dado objeto 

cênico, partindo de diferentes versões produzidas nas cenas 1 e 4 do Ato 1, e Cena 13, do Ato 

2. Pelo fato de se tratar aqui de um texto dramático, as leituras críticas buscarão fundamentos 

nas teorias do Drama.  

 

3.2  PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM CÂNDIDO: LEITURA DE 

UMA FASE PARTICULAR DE GÊNESE 

 

Dentre os movimentos de reescritura, recortamos, como primeira possibilidade de 

trabalho com o método da Crítica Genética, a leitura do processo de construção da 

personagem Cândido. Tomamos aqui, para tanto,  os procedimentos de reelaboração do texto 

que estão diretamente associados à referida personagem, nos momentos em que a mesma fala 

e nos momentos em que, pela linguagem, uma imagem de Cândido se constrói. Ainda que não  

nos coloquemos sob a miragem de um texto final, tomamos o testemunho completo, Bloco 2, 

cópia daquele enviado ao Serviço de Censura, como base e referencial como organização e 

ordenamento de nossas leituras.  

 

3.2.1 Cândido fala 

 

Os processos de (re)escritura das falas da personagem atendem a uma necessidade de 

construção das mesmas, em função da percepção de que, na forma dramática, o desenho 

destas se faz pela via das palavras que as constituem e dão existência. No lugar de teórica, 

Cleise Mendes (1995) assevera que “são as falas que desenham a personagem e 

simultaneamente promovem a ação”; no lugar de dramaturga, quando reescreve o dizer de 
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suas personagens, ratifica essa constatação, redesenhando as configurações que, em cada ato 

de fala, tais entidades assumem. Notamos, pois, uma tendência aos procedimentos de 

reescritas que visam ao reforço dos traços virtuosos de Cândido e da ênfase na perspectiva da 

negação/ausência de seu poder, uma vez que a personagem é manipulável, marionete nas 

mãos dos mais diversos ventríloquos, e os movimentos de reescritura do texto, em seu ir e vir, 

permitem flagrar essa construção e essa configuração pela via da linguagem que se, em cena, 

se encena. 

 A construção dos atos de fala de Cândido, das ações e dos diálogos com outras 

personagens fez-se em diferentes tempos de escritura. Normalmente, tal processo se flagra em 

suportes de papel sem pauta, datiloscritos, mas pode ser observado também nos momentos de 

escrita à mão, em folha de caderno universitário, de modo mais  desordenado, menos 

organizado. O aparente caos de tais suportes evidencia a condição de processo, de manuscrito, 

mostrando o escritor em sua dupla posição: autor que cria, leitor que recria. Esses lugares não 

estão em dicotomia, mas tensionados, visto que, quando se flagra a escritura em ato, notamos 

um autor/leitor, mesma entidade, mesmo corpo físico, operando em seu fazer os movimentos 

de autor, as impressões, os desvios de seu traço de leitor, pelas marcas que deixa no suporte, 

pelo riscado, pela mise-en-page do texto que escreve.  

A desordem do manuscrito, como lugar da criação, tem eco aqui na transcrição que 

fazemos e na reprodução fac-similar dos mesmos, objetivando evidenciar o processo como 

trabalho, que toma várias vias e caminhos e constrói uma encenação semiótica bastante 

peculiar, marcando sua temporalidade, seus (des)caminhos. Cândido é, nesse sentido, forjado 

em um rascunho e sua imagem, tecida nos rabiscos do fazer autoral, se retece em cada 

movimento de retomada e de releitura das condições em que o mesmo, pela via da linguagem, 

se dará a conhecer. A escritura flagrada em estado inicial se marca nos instrumentos de escrita 

mobilizados para o processo e pelo ir e vir dos movimentos de escritura, conforme se nota da 

reprodução fac-similar (figura 12) que segue e em sua respectiva transcrição: 

 
 
 

Quadro 4 – Transcrição linearizada da Folha 55, BL. 1 

l.1 *Marq – Coitadinho! Imagino como deve   
l.2  se sentir.... Mas para seu consolo  
l.3  quero dizer que o mal que   
l.4  o aflije é muito comum... Cinco traços em diagonal 

sobrescrevem as letras 
“mu”, no vocábulo 
“muito” 
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l.5 Când – Comum, senhora?  
l.6 Marq – Sim, jovem Cândido; diariamente  
l.7  recebo aqui uma dúzia de Em diagonal, ao centro 

das linhas 6-11, sobre a 
mancha escrita, em tinta 
azul mais fraca, lê-se: 
Sweet land. 

l.8  corações despedaçados... e, ao  
l.9  eles, [↑ao] saírem daqui,  se não estão inteiros, Em diagonal, ao centro 

das linhas 9-11, sobre a 
mancha escrita, em tinta 
azul mais fraca, lê-se: 
Blue 

l.10  pelo menos sangram mais suavemente.   
l.11  Quantos suicídios evitei com um  
l.12  copo de vinho e algumas carícias... Em diagonal, ao centro 

das linhas 6-12, sobre a 
mancha escrita, em tinta 
azul mais fraca, lê-se: 
Suzar Sugar 

l.13  Mas meu trabalho começa a ser  
l.14  reconhecido. As autoridades já pensam    
l.15  em tombar este castelo pelo seu   
l.16  inegável caráter de utilidade Em diagonal, à direita das 

linhas 16-20, sobre a 
mancha escrita, em tinta 
azul mais fraca, lê-se: 
Landia 

l.17  pública. Como vê, querido, há  Em diagonal, à direita das 
linhas 17-22, sobre a 
mancha escrita, em tinta 
azul mais fraca, lê-se: 
Honeymoon 

l.18  sempre um Cândido triste para  
l.19  cada Cunegundes roubada.   
l.20 Când - Oh! Não, senhora, mas Cunegundes  
l.21  é diferente… nosso caso é diferente...   
l.22 Marq -  Claro, claro... é o que todos os  
l.23  amantes pensam... Mas diga-me,  
l.24  você<s> est<ao>/á\ longe dela há muito tempo 

<!>/?\ 
 

l.25 Când - Oh! Sim, senhora. Depois de expulso  
l.26  do castelo do Sr. Barão, travessei <quase>  
l.27  toda a Europa, quase toda a América,  
l.28  fiz a guerra contra e a favor, fui  
l.29  <††††††> /surrado por\ [↑todo um exército,] 

reencontrei Cun. <em> /na\ <Buenos> [↓Espanha] 
O tom de azul para 
inclusão de surrado por 
todo um exército, bem 
como para supressão de 
Buenos Aires difere dos 
tons utilizados em outros 
momentos.  

l.30  <Aires>  <e ali mesmo a>  
l.31  para perdê-la  novamente em  
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Figura 12 – Fac-símile, construção manuscrita do diálogo entre Cândido e Marquesa 

 
Fonte: ATTC – ACM, Folha 55, Bloco  
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Nessa passagem manuscrita, Cândido reafirma a pureza de seu sentimento por 

Cunengundes e sintetiza os passos que trilhou até chegar à circunstância em que se encontra. 

Os movimentos de reescritura amplificam os sofrimentos de Cândido e conferem ainda mais 

paixão à sua peregrinação na terra, em busca da amada. Nos mais variados contextos, ele 

ainda é objeto de poder de outros, nunca seu agente, e esse traço também se evidencia nos 

procedimentos de manipulação do texto e de sua elaboração.   

 Cândido se representa vítima e marca o preço que pagou pela transgressão, o beijo em 

Cunegundes, que provocou sua expulsão do castelo. Se, em primeiro momento de escritura 

manuscrita, a sua passagem pela Europa é amenizada pelo intensificador “quase”, o 

procedimento de supressão deste termo, por meio da sobreposição de riscos, com o mesmo 

instrumento de escrita da primeira camada de escritura, agrava os sofrimentos dos caminhos 

da personagem: ele peregrinou por todo o continente não apenas por uma parte dele. Além 

disso, quando faz referência à surra que levou, o acréscimo na entrelinha superior dos agentes 

responsáveis por tal ação assinala ainda mais o comprometimento com expressões que 

exagerem o sofrimento da personagem, reforçando-o, potencializando-o: não se trata, pois, no 

segundo momento de escrita, apenas de uma surra, mas de uma surra dada por um exército, e 

não apenas dada por um exército, mas por “todo” ele. 

De maneira esquemática, podemos ilustrar as duas possibilidades de construção da 

passagem, a partir dos dois momentos genéticos24 que seguem: 

 

Quadro 5 - Confronto Sinóptico: Reescritura da narração dos caminhos de Cândido 
Momento Genético 1 Momento genético 2 

Oh! Sim, senhora. Depois de expulso do 
castelo do Sr. Barão, travessei quase toda 
a Europa, quase toda a  América, fiz a 
guerra contra e a favor, fui surrado 
reencontrei Cun... 

Oh! Sim, senhora. Depois de expulso do castelo 
do Sr. Barão, travessei toda a Europa, quase toda 
a Europa, quase toda a América, fiz a guerra 
contra e a favor, fui surrado por todo um 
exército, reencontrei Cun... 

 

 O procedimento de reescritura atende, neste caso, a uma necessidade de desenho da 

personagem que, somada à performance da mesma, reforce o ônus da transgressão. A 

                                                      
24 Tomamos o conceito de “Momento Genético” de Duarte (1997), que o define como:  “estado de um 
texto numa determinada gênese, ou processo genético”. Neste trabalho, com um ajuste para tal 
definição, usaremos o conceito para indicar a feição que, depois de uma manipulação genética, uma 
passagem assume. Por essa razão, não transcrevemos os movimentos de reescrita, mas construímos, 
mesmo que virtualmente, o estado do texto, sem as marcas da manipulação e os sinais para a indicação 
e a interpretação dos movimentos. Para leitura dos procedimentos de manipulação genética, o leitor 
pode consultar a transcrição integral do suporte (Quadro 1). Aquilo que fazemos aqui é apenas o 
confronto das duas possibilidades de cena, considerados os movimentos de sua reescritura. 
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extensão de sua peregrinação é atingida diretamente pelo movimento da mão que reescreve e 

tal movimento atende a uma necessidade do reforço do traço do sofrimento, Cândido erra por 

vários lugares como que condenado a um degredo que não se localiza, na busca da amada, 

razão de sua condenação. Além disso, a violência sobre ele praticada, com a expressão de seu 

agentes, reforça o caráter disciplinador da punição, que atinge o corpo, subjugando-o pela 

violência e negando suas possibilidades de uso com alguma liberdade. 

 O corpo é, deste modo, o alvo de uma política de disciplina. O descumprimento da 

ordem implícita “não saia do seu castelo”, retomada da canção final do espetáculo, e aqui 

entendido como “não faça nada que te leve a sair do castelo”, é punido como a longa 

caminhada e com a surra, violência física que se opera como instrumento disciplinador do 

corpo que transgride e desobedece. Está posta a relação de poder: Cândido transgrediu e 

pagou, transgrediu e errou, transgrediu e foi surrado por um exército. 

 Antes disso, no entanto, por escolha e decisão sua, Cândido profere palavras 

associadas à questão central do texto da peça, a liberdade. Relevante é observar que o termo, 

em primeiro momento posto como “dádiva divina”, na declaração “Já que posso lançar mão 

dessa dádiva divina que se chama liberdade”, é substituído, em um movimento de supressão, 

por  meio de sobreposição de traços verticais em tinta azul, e acréscimo, na entrelinha 

superior,  por meio do mesmo instrumento de reescrita, da expressão de valor mais genérico 

“Já que posso escolher”, conforme indicamos no quadro que segue: 

 

Figura 13 – Fac-símile, reescritura fala de Cândido sobre seu açoite 

 
Fonte: ATTC – ACM, Envelope, f. 1 

 

 

Quadro 6 – Transcrição mista, reescritura da fala de Cândido sobre seu açoite 
 

l.3 

 

CANDIDO 

                                                [↑Já que posso escolher...] 

Já que posso lançar mão dessa dádiva divina que se/  

l.4  chama liberdade, prefiro ser açoitado! (Os homens cer- 

l.5  Cam-<lhe> [↑no], tiram-lhe a farda e torturam-no até a exaustão). 

 

 A liberdade, entendida como dádiva, presente divino, é retirada da fala de Cândido  e 

substituída por uma forma mais genérica “Já que posso escolher”, em uma oposição 
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semântica que se marca pelo apagamento da ideia de dádiva, presente que se recebe, de modo 

passivo, sem movimento de busca, ou imposição de decisão, e de evidenciação da ideia de 

escolha, como  traço que define o individuo em seus caminhos, em seu trajeto. O discurso de 

Cândido é reformulado no movimento de silenciamento do traço do divino e potencialização 

da marca humana da escolha.  

 Com base nisso, a relação que se pode estabelecer entre o processo de produção da 

peça e o contexto sócio-histórico do qual ele emerge tem de se problematizar. Naquela hora, 

associar a liberdade a um presente de uma divindade seria reforçar o discurso do merecimento 

e da submissão ao divino como, no âmbito de certos discursos religiosos, se faz. Se a 

liberdade é dom de algum deus, é inútil o esforço dos humanos em sua busca. Se é presente 

do alto, não adianta lutar, querer guerrear: ela pertence a uns poucos escolhidos, que só por 

isso – pela escolha do alto – já podem exercer indiscriminadamente o poder e subjugar os 

preteridos do dom, em nome de seu pouco merecimento. As ditaduras, investidas de tal 

discurso, por exemplo, poderiam se investir da ideologia do dom, reforçando a incapacidade 

de alguns para o exercício do mesmo e para sua manifestação.   

Tal alteração se observa na versão encaminhada para o Serviço de Censura que, na 

folha 5, l. 29, traz: Já que posso escolher... prefiro ser açoitado!. O que, no entanto, não se 

observa  nas correções de ordem gramatical, substituição da forma “lhe” pelas contração “no”, 

que, na versão, em questão, permanece.  

 A construção da personagem Cândido também se faz a partir de acréscimos 

manuscritos de diálogos que se somam ao já previsto em primeira versão, datiloscrita. Com a 

caneta de tinta azul, abaixo da mancha datiloscrita, a escritora acrescenta, por exemplo, em 

diálogo entre Martinho e Cândido, dois pontos de uma conversa, em que, mais uma vez, 

reforça-se a virtude do comportamento de Cândido e sua forma de enxergar o mundo. No 

contexto do acréscimo, o contentamento de Cândido é reforçado pela esperança que o motiva 

em oposição à demonstração de lucidez do sábio Martinho, que ensaia uma reformulação de 

seu discurso a fim de não a Cândido a impressão de ser um sujeito “amargo”. 

 Mais uma vez em par como um sábio, Cândido é lido como um sujeito insipiente na 

experiência da vida, ingênuo, deslumbrado como que o vê e motivado por esperanças que já 

não notam, como quer seu mestre, em uma alma amadurecida. A hesitação entre o “Bem...” e 

o “quer dizer...” do mestre atesta apenas uma tentativa não concretizada de reformulação do 

discurso, para dar a impressão de que voltou atrás, sem que – necessariamente – o tenha feito. 

 Reforça aqui, neste movimento recortado, o traço virtuoso de Cândido que vê o 

mundo, como cantaria a música final do espetáculo, por meio dos óculos azuis que usa, por 
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meio da esperança, vulgarmente associada ao verde, com a qual pinta as gramas dos caminhos 

por onde passa e que, por conta, de tanta candura precisa sempre de um mestre, de um mentor 

que dê mais cinza ao seu caminho, (re)(des)colorindo-o com as cores do saber que silencia a 

esperança e a potência colorida da existência da personagem. 

 O acréscimo da passagem reforça o traço de desesperança do sábio Mantinho e, em 

contrapartida, acentua o deslumbramento de Cândido e o olhar do mesmo, que vê o mundo no 

lugar da esperança, mas que dialoga com um sábio que, mesmo não pretendendo assim 

parecer, é um mestre amargo.  

 

Quadro 7 – Transcrição mista do acréscimo do diálogo entre Cândido e Martinho, na passagem 
pela Bahia (Pasta, f. 15) 

Mart.- Ora, meu caro Cândido, quando vir como é belo, saberá que não 
 pode ser menos do que uma marquesa. Habita um adorável castelo 
 na rua João de Deus. 
Când.- Mas... existem castelos na Bahia? 
Mart. -  Como não, jovem Cândido? Uma dúzia deles. E os nativos têm 
 O hábito de numerá-los. Um dos mais famosos recebeu o núme- 
 ro 63. 
Când. -  Que estranho! Estou deveras maravilhado! 
Mart. -  E há de ficar muito mais, bom essa sua vocação irresistível  
 para o deslumbramento... 

[* Când – Quer dizer que é um sujeito que 
               Não vê esperança em nada? 
Mart – Bem... quer dizer... olhe, para que  
           você não me ache um mestre amargo,] 

 

 

Assim, com base no recorte de leitura aqui mobilizado, é possível a afirmação de que 

os movimentos de reescritura reforçam a construção do “jovem pleno das mais doces 

virtudes” que é Cândido, em seu itinerário na peça, fora dos muros do lugar de segurança, que 

é o castelo. No entanto, como uma personagem não se constrói apenas naquilo que fala, mas 

na linguagem das outras personagens e nos gestos nos quais se encena, a reconfiguração e o 

reforço dos traços virtuosos do Cândido se dão também em outros contextos cênicos, 

conforme se verá a seguir. 

 

3.2.2 Sobre Cândido 

 

Dentre as estratégias mobilizadas pelo gênero drama, está, conforme Mendes (1995), a 

elisão, o apagamento da figura do autor; em alguns casos, manifesta pelo pai-narrador. As 



85 

 

personagens dramáticas precisam assumir certa independência de tal figura, de modo que seus 

leitores se esqueçam da entidade autoral e passem a percebê-la apenas a partir de sua 

construção e da construção de imagens a partir das falas de outras personagens.  

 O apagamento da figura do narrador mexe, deste modo, não apenas com a perspectiva 

de construção e apresentação da personagem, mas com a própria estrutura do drama que se 

produz, a qual, emancipada do “pai-narrador”, permite as personagens sejam lidas apenas por 

suas formulações discursivas e ações e pelas formulações das personagens que a ela se 

referem.  

 Nesse contexto, é bastante significativo o movimento de supressão, por meio da 

sobreposição de traço vertical em todo o enunciado que, em primeiro momento de escritura da 

cena 01, ato 01, pretendia apresentar a personagem Cândido, pela via da fala do narrador, aos 

espectadores do drama lido/encenado, mas que, suprimida, dá outra existência a Cândido, 

apresentando-o por outra via. Observemos25: 

 

Quadro 8 – transcrição diplomática do esboço suprimido da Cena Primeira (Bloco 1, f. 7) 
1 CÂNDIDO  
2 CENA PRIMEIRA 
3 (Esboço) 
4 Narrador – Era uma vez... no reino da Vestfália, no castelo do senhor barão 
5 De Thunder-tem-tronkn, um jovem pleno das mais doces virtudes. 
6 Sua fisionomia serena refletia sua alma. Tinha razão equilibrada 
7 e espírito simples. Creio ter sido por este motivo que lhe deram  
8 o nome de............. CÂNDIDO 

 
  

Figura 14 – Fac-símile, da “cena primeira” 

 
Fonte: ATTC – ACM, Bloco I, f. 7 

                                                      
25 Tomamos essa passagem na proposta de construção da Edição Vertical. Neste momento não 
estamos centrados na construção integral da cena, mas no recorte da apresentação da personagem 
Cândido e das configurações que o mesmo, neste contexto, assume.  
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A versão suprimida para a primeira cena e apresentação da personagem cede lugar, em 

momento posterior de escritura, à indicação cênica com a descrição do cenário em que se dará 

a primeira ação do texto. Em nome, pois, dessa ilusão estratégica do drama, a apresentação 

prévia da personagem cede lugar a uma ação que a mesma aparece realizando, de modo que 

os leitores conhecerão Cândido não pela prévia mediação do narrador, mas por suas falas, 

ações e pelas referências que as outras personagens ativam a seu respeito. Pela supressão da 

passagem, a linguagem da cena passa a ser mais dramática e menos narrativa.  

 A supressão da apresentação prévia dos traços psicológicos que o constituem 

reconfigura o lugar da personagem na cena que abre o espetáculo. Em perspectiva primeira, 

os espectadores teriam uma leitura sustentada na palavra do narrador, centrada em uma 

descrição que anteveria traços da constituição interior, psicológica da personagem, guiada por 

um olhar. Na outra opção de leitura, Cândido será lido por seus gestos, por sua atuação e 

palavras, o que dará aos espectadores a opção da formulação de outras leituras, mas que, de 

algum modo, não se afastará dessa abordagem primeira, uma vez que, como já se pôde 

demonstrar, ainda que a ideia de que Cândido é um jovem pleno das mais doces virtudes 

tenha sido retirada, ela se atualiza nas passagens seguintes da peça e se reforça nos 

movimentos de reescritura operados. 

 O estudo do processo de construção da passagem permite, pois, compreender como, 

do ponto de vista do sujeito-escritor, o personagem se fará conhecido: em primeiro momento, 

um pai (o narrador) o apresenta, mediado por seu olhar e relação de afeto com a personagem; 

no outro, a personagem ganha independência e passa  a ser lida por ela mesma, em seu modo 

de existir no espaço cênico. 

Deste modo, reforçando a fala – suprimida – do narrador, os discursos sobre Cândido 

põem sempre em exposição os traços de sua pureza e de sua fragilidade e se somam aos 

discursos enunciados por ele, que evidenciam o sofrimento, o deslumbre, o encantamento que 

marca seu caminho.  No episódio em que é tomado como herói, sua fala ingênua, modificada 

no processo de escritura, assim se tece: 
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Quadro 9 – Transcrição mista, discurso de Cândido sobre sua aceitação como herói (Pasta, f. 6 ) 
  
l.29 Agora que fui aceito e até já sou herói, posso estar mais <a>/à\ von- 
l.30 tade: <p>/P\osso mesmo ser um boy, <a> andar despreocupado pelos campos 
l.31 <a>/A\final, servir-se das pernas <a>/à\  vontade é um pr<e>/i\vilégio tanto da  
l.32 espécie humana, como da animal: (Música de Cândido livre pelo cam- 
l.33                                          [↑soldados]                                  [↑no]               [↑no] 

<XX> po. Surgem quatro heróis     que <a>/A\lcançam-lhe, amarram-lhe e levam- 
l.34                                                                                 [↑sub] 

-no. Ouve-se um rufar de tambores. Entra o chefe em cima do globo 
l.35 e diz) 
  

 
  

Figura 15 – Fac-símile, reescritura do discurso de Cândido sobre sua aceitação como heroi 

 
Fonte: ATTC – ACM, Pasta, f. 6 

 
A passagem em questão, no texto submetido ao Serviço de Censura (f. 5, l. 15-21) 

registra algumas dessas alterações, assumindo a seguinte expressão: 

 

 

Figura 16 – Fac-símile, discurso de Cândido sobre sua aceitação como herói, manuscrito 
passando a limpo 

 
Fonte: ATTC – ACM, Bloco 2, f.5 

 

 “Heróis” são substituídos por “soldados”, troca intencional e coerente do ponto de 

vista semântico e do ponto de vista do momento histórico em que o texto foi produzido, 

marcado pelo imaginário de cerceamento, de silenciamento, de prisões, protagonizados pelos 
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militares, por seus agentes e seu discurso. Os soldados que prendem Cândido não encontram 

resistência na realização de sua ação, ele é passivo diante daqueles que exercem o poder sobre 

si e, se em algum momento, enunciou “já que posso escolher”, aqui, não pode e parece não 

querer também – a menos que essa escolha seja a tortura, a prisão – decidir entre a liberdade e 

o cárcere, o campo e a prisão. 

 A questão que se coloca aqui é que, em muitas passagens do texto dramático, a 

liberdade é punida com a violência. Nessa passagem, a personagem apenas corre, como um 

sujeito livre, pelos campos, que pinta de verde, como canta sua música. Mas o verde dos 

campos, de sua esperança e liberdade, esbarra-se na farda cáqui dos soldados – ou seriam 

heróis, no discurso das ditaduras? – que ostensivamente prendem o seu corpo, silenciam sua 

música, devolvem-no para o cárcere. 

 

Figura 17 - fac-símile,  indicação cênica da prisão de Cândido no campo  

 
Fonte: ATTC – ACM, Bloco 2, f. 7 

 

 Depois de aprisionado, Cândido é conduzido a um cárcere, onde será julgado pelo ato 

que cometeu. Ele é acusado de quebra do regulamento, mas, em nenhum momento, o 

leitor/espectador tem ciência do que se trata, visto que o documento jurídico em que se 

encontra tal regulamento não é conhecido, lido, referido. Poder-se-ia, pois, julgar alguém pela 

infração de um regulamento que não é conhecido? No caso de Cândido, sim. Sua grande 

transgressão, a busca por liberdade, deve ser punida e o corpo que transgride e que corre livre 

pelos campos deve ser disciplinado. Observemos a transcrição do manuscrito da cena e sua 

retextualização em versão encaminhada para o Serviço de Censura. 

 
 
 
 
 
 
 



89 

 

Figura 18 – Fac-símile, fala do sub-chefe sob julgamento de Cândido  

 
Fonte: ATTC – ACM, Pasta, f. 6 

 

A versão revista traz apenas parcialmente as modificações do manuscrito anterior: 

 

Figura 19 – Fac-símile, fala do sub-chefe sobre o julgamento de Cândido  

 
Fonte: ATTC – ACM, Bloco 2, f. 5 

 
 Relevante é observar que a única liberdade dada à personagem reside na escolha do 

instrumento de punição. Ele não fala, não se defende, é condenado sem direito a voz, marcado 

pelo silêncio resignado daquele que sabe não poder se colocar contra quem o oprime.  

 Além das passagens em que outras personagens falam com Cândido ou se dirigem a 

ele, suas ações em cena, reescritas no trabalho genético de construção do texto da peça, 

reforçam o ethos ao qual o mesmo está associado, marcando suas virtudes mais evidentes.  

 Cândido é recorrentemente associado à imagem da pureza, da ingenuidade, dos traços 

de sensibilidade e dependência. Em sua elaboração, no diálogo com Cacambo, ele é 

reconfigurado, deixando de ser associado à ideia de  “espantantado” e passando a ser referido 

pela ideia do “desespero”. Com base nos movimentos de reescritura até então observados, 

“espanto” e “desespero” poderiam ser igualmente mobilizados para referência a Cândido. 

Houve, no entanto, uma escolha e, para o contexto da cena em questão, o mais adequado 

pareceu ser o desespero que, naquele momento, tomou a expressão da personagem. Conforme 

se verá, duas opções foram previstas para tal descrição, mas a supressão da primeira permite 

ler uma acentuação do desespero, comportamento que, poucas vezes, é observado na postura 

da personagem que estudamos.  
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Quadro 10 – Transcrição mista do diálogo entre Cândido e Martinho 
l.17 [↑ Ouça, Cândido! Por que] 

(Aproximando-se de Cândido e acariciando-o) Meu caro amigo; tudo é mo- 
l.18                       [↑ tanto desespero] 

tivo de espanto para você. O que há de tão estranho? Os macacos são 
l.19 meio-homens...Há muitas coisas que você desconhece, Cãndido. Eu 
l.20 viajei muito, aprendi que no amor e na guerra é tudo muito relativo... 

  

 

Figura 20 – Fac-símile, diálogo entre Cândido e Martinho 

 
Fonte: ATTC – ACM, Envelope, f. 29 

 

 Além de deslumbre, o mundo provoca espanto, surpresa, estranhamento em Cândido e  

a carícia feita por Martinho gera não apenas, mas também  um desespero e um desconforto 

pelo toque do igual. Cândido repete os valores de uma sexualidade vendida como regra, 

demonstra seu amor puro, ingênuo e terno por Cunegundes em outros momentos do texto, 

mas quando é tocado, acariciado por um igual, manifesta um sentimento, um comportamento 

que não se observa nem mesmo quando o preso, açoitado, surrado. O traço do encontro com 

igual marca ainda mais o processo de repressão do corpo como potência e subjuga-o ao 

serviço de uma afetividade ou de sensações estabelecidas como possíveis no contexto do qual 

o mesmo faz parte. 

 O desespero da personagem é seguido do discurso do pensador, conhecedor do mundo 

e experiente na arte do amor e da guerra, contextos em que , segundo ele, “tudo é muito 

relativo”. Cândido é novamente devolvido ao lugar daquele que pouco sabe, que não viveu as 

experiências e está condenado a se relacionar com o mundo sempre pela mediação daqueles 

sábios que já o conhecem. A experiência aqui é poder que se impõe à ingenuidade da 

personagem que é incapaz de uma reação, que não relativiza o amor, a guerra, mas que se 

relaciona como os mesmos pela via do estabelecido, do já posto. Dentre outras razões, o corpo 

de Cândido está encarcerado, uma vez que não relativiza, não admite outras possibilidades de 

expressão, mas se prende na repetição de memória sensorial que concorre para a ordem do 

melhor dos mundos e para sua vigência. Afinal, se, como disse seu mentor Pangloss, na 
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segunda cena, “tudo quanto existe foi criado da melhor forma, a caminho para o melhor dos 

fins. Por que temos narizes? Para apoiar os óculos. Por isso, necessariamente, o homem 

inventou os óculos. E assim é, se interrogamos toda a natureza. Para que foram feitas as 

pedras? Para a construção os castelos.”, o contato entre corpos, aqui necessariamente 

masculino e feminino, tem um comprometimento com o fim da reprodução, não devendo ser 

relativizado pelo encontro, nesse sentido, sem fim, entre um corpo masculino e outro. 

 Cândido, formado e forjado por seu primeiro mentor, Pangloss, repete as formulações 

apreendidas, atualizando-as em duas ações e no espanto decorrente das ações de outrem. 

Deste modo, as duas versões em confronto, evidenciam a temporalidade de uma escolha, a 

nosso ver, mais coerente: 

 

Quadro 11 – Momentos genéticos do diálogo entre Cândido e Martinho 

Momento Genético 1 Momento Genético 2 

(Aproximando-se de Cândido e acariciando-o) 

Meu caro amigo, tudo é motivo de espanto para 

você. O que há de tão estranho? Os macacos são 

meio homens... Há muitas coisas que você 

desconhece, Cândido. Eu viajei muito, aprendi 

que no amor e na guerra é tudo muito relativo... 

(Aproximando-se de Cândido e 

acariciando-o) Ouça, Cândido! Por que 

tanto desespero? Os macacos são meio-

homens... Há muitas coisas que você 

desconhece. Eu viajei muito, aprendi que 

no amor e na guerra é tudo muito 

relativo... 

 

 No entanto, o movimento de reescrita evidenciado acima, marcado pela associação da 

personagem Cândido ao desespero,  não se atualiza a versão enviada para o exame de censura, 

ou seja, embora tenha havido um movimento de refacção da primeira versão para cena, tal 

movimento foi, em momento posterior, sendo novamente escrito como na primeira opção, 

como se observa na transcrição que segue: 

Quadro 12 – Cândido e Martinho, manuscrito passado a limpo 

  

l.15 (Aproximando-se de Cândido e acariciando-o). Meu caro amigo, tu- 

l.16 do é motivo de espanto para você. O que há de tão estranho? Os 

l.17 macacos são meio-homens... Há muitas coisas que você desconhe- 

l.18 ce, Cândido. Eu viajei muito, aprendi que no amor e na guerra/ 

l.19 é tudo muito relativo... 
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 As duas versões, aqui confrontadas, permitem diferentes leituras: a primeira, depois 

atualizada na versão do texto censurado, reforça os traços de passividade e estranhamento do 

mundo que atravessam a personagem Cândido por todo o texto; a segunda versão, do 

“desespero”, seria uma ruptura com a passividade, uma vez que a encenação do desespero 

mobilizaria o corpo, geraria uma atividade, ação. Naquele momento, desesperar-se teria o 

valor de um grito, que expele uma resposta, pouco lógica, da opressão à qual o corpo se 

submete, mas reagir, gritar não são exatamente ações que o corpo de Cândido tenha o hábito 

de praticar, por isso, apesar da tentativa de reescrita, conservaram-se os traços de “espanto” e 

“estranhamento” do jovem rapaz na versão avaliada pelos censores quando do exame do 

texto. 

 Nesse sentido, é como se a situação de violência – física e simbólica – gerasse em 

Cândido a mesma passividade que deveria gerar na sociedade brasileira em tempos de fim de 

Ditadura: apenas um estranhamento passivo, um espanto imobilizador, nunca um desespero 

que fecundasse grito, (re)ação, articulação. Fica mais dócil o texto assim e mais digerível por 

aqueles que, mesmo enfraquecidos, poderiam decidir – ou não – por sua encenação.  

O grande jogo do processo de escritura reside em um duplo. Cândido está e não está, 

escolhe e não escolhe, a liberdade é presença e é ausência, o corpo é livre, correndo pelos 

campos, mas está encarcerado por transgredir um regulamento que não se conhece. A 

personagem não é, nesse sentido, apenas produto de uma encenação em um palco, mas leitura 

que constrói em seu processo de formulação que o coloca no lugar da ausência de poder, 

reforça suas virtudes, potencializa a punição – anda por toda a Europa, é surrado, por todo um 

exército -, acentua seu silenciamento e resignação. No corpo oprimido pela violência, pelo 

discurso do mestre e pela ausência de experiências, a personagem se tece nos movimentos de 

reescritura que instauram no texto um plural, que é sua potência e condição de leitura.   

 Feita a leitura do processo de construção da personagem nos manuscritos do dossiê 

genético, passamos à proposta de edição genética vertical seletiva, a qual, somada a esta 

leitura que ora interrompemos, pretende ser um instrumento para dar a ver e ler a construção 

da forma dramática, em três de suas cenas, reunidas sobre o critério da presença de um dado 

objeto cênico e das relações de poder que, nestes contextos, estabelecem-se.  
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4 PROPOSTA DE EDIÇÃO GENÉTICA: UMA INCURSÃO PELO IT INERÁRIO DE 
ESCRITURA 
 

A prática de edição genética consiste na construção de um dispositivo que permita a 

visualização, a leitura e a crítica dos movimentos de construção de um texto, nos bastidores de 

um projeto de escritura. Tal exercício expõe o escritor em seu laboratório, nas condições da 

formulação dos enunciados e no processo de trabalho com os mesmos, momento em que 

aquele que escreve é também leitor ou, em eco a Barthes (1970), produtor e, ao mesmo 

tempo, consumidor daquilo que elabora.  

Conforme Almuth Grésillon (1994 [2007], p. 91, grifo nosso), 

 
as edições genéticas visam à publicação de manuscritos mostrando o 
trabalho do escritor. A edição genética não tem como objeto a publicação de 
uma obra textual, mas a edição do que se encontra aquém: um certo estado 
inacabado ou ainda virtual, da escrita. Ela não estabelece um texto, mas 
procura tornar visível e inteligível uma etapa de sua gênese ou o processo 
integral que a originou.  
 

 O traço da publicação é aqui entendido a partir da relação com o trabalho filológico, 

de onde, no processo de consolidação daquele campo do saber, foram tomados os 

procedimentos editoriais e as direções para a formulação do tipo de edição de que fala a 

referida geneticista. A diferença entre as duas práticas estaria, no entanto, não 

necessariamente na escolha do método e em sua aplicação, mas no propósito da edição a ser 

realizada. No campo dos estudos filológicos, interessa o texto, produto estabelecido, possível 

e passível de leituras, que o editor publica; do ponto de vista da Crítica Genética, interessa, 

por sua vez, a possibilidade de dar a ver e a ler os bastidores de um processo, o inacabado de 

uma prática de escritura em suas tensões, em seu devir26. 

  Para Grésillon, a construção de tais edições deve seguir os seguintes passos 

metodológicos: 

 

 

 

 

                                                      
26 Embora coloquemos os métodos em oposição, há um modelo editorial que conjuga as duas 
metodologias, a edição crítica em perspectiva genética, que aplicaremos ao objeto em estudo em fase 
posterior desta pesquisa 
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- reproduction de tous les documents genétiques d’une oeuvre dans l’ordre 
de la redaction, y compris les premières notes documentaries, ébauches ou 
esquisses; dans le meilleur des cas, chaque folio sera présenté em fac-similé 
et accompagné d’une transcription figurant em regard; 
- des notes en bas de Page, em particulier quand le fac-similé fait défault, 
fournissant sur le trace, lês supports et lês outrls d’ecriture, de même que 
toute autre indication génétique que l’editeur croit devoir transmettre à son 
lecteur; um autre type de notes, facuitatif, peut comporter des informations 
plus encyclopédiques; 
- une introduction décrivant la composition matérielle et la la localization 
des manuscrits de meme que l’historie globale de la gênese, en y intégrant 
des documents “peri-avant-textuels” comme la correspondance, des 
témoignages de tiers, etc27.  (GRÉSILLON, 1994, p. 189) 

 

  A metodologia atenderia, em síntese, a três fins: a publicação do processo de 

construção de um texto em seus momentos e estados, a elaboração de notas que dessem conta 

da explicação ou da descrição de tais movimentos, a construção de uma introdução crítica a 

respeito da composição material dos manuscritos recortados para estudo, da localização dos 

mesmos, bem como da história da gênese em seus aspectos mais gerais e globais. Além disso, 

a edição propriamente dita se estruturaria a partir de três pilares: descrição, transcrição e 

interpretação de um processo de escritura.  

 Na etapa de descrição, Grésillon (1994), leitora do método filológico, propõe a 

compreensão do manuscrito enquanto “objeto material”, que deve ser lido em seu suporte, na 

materialidade que transmite os textos, a partir do entendimento de que estes participam de seu 

processo de significação e história. A descrição material ainda contemplaria o estudo das 

técnicas e modalidades de escrita, além dos instrumentos utilizados em tal prática, bem como 

a leitura do espaço gráfico, em suas rasuras e encenações. Descrever o objeto seria o primeiro 

passo para sua decifração, em outras palavras, para o entendimento das especificidades da 

situação textual que o geneticista estuda. 

                                                      
27 Tradução outra: 
- reprodução de todos os documentos genéticos de uma obra na ordem de uma redação, incluindo as 
primeiras anotações documentárias, esboços ou começos; no melhor dos casos, cada fólio será 
apresentado em fac-símile e acompanhado de uma transcrição em face; 
- notas de rodapé, em particular quando o fac-símile falha, fornecendo precisões sobre o traçado, sobre 
os suportes e sobre as ferramentas de escrita, do mesmo modo que qualquer outra indicação genética 
que o editor acredita dever transmitir ao seu leitor; um outro tipo de notas, facultativo, pode comportar 
informações mais enciclopédicas; 
- uma introdução descrevendo a composição material e a localização dos manuscritos do mesmo modo 
que a história global da gênese, nela integrando documentos “periprototextuais” como a 
correspondência, testemunhos de terceiros etc. (GRÉSILLON, 2007, p. 248) 
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 Feita a descrição física do objeto de estudo, deve-se recorrer à transcrição, prática que 

se pode realizar a partir de três orientações, quais sejam, i) a transcrição diplomática, que 

reproduz os movimentos de escritura e busca coerência entre cores, topografia e disposição no 

espaço gráfico entre o documento transcrito e sua reprodução, prática que pode servir para dar 

visibilidade ao processo de reescritura a partir da lógica do apagamento da mediação editorial; 

ii) a transcrição mista, em que se respeitam a topografia do movimento e a disposição do 

espaço gráfico, mas se mostram os movimentos a partir do uso de operadores; iii)  a 

transcrição linearizada, definida por Duarte (1997) como  

reprodução mecânica de um manuscrito com todos os seus acidentes 
genéticos, mas sem respeitar a respectiva topografia; para que o leitor possa 
ficar com uma ideia exacta desta topografia, são usados sinais convencionais 
devidamente descodificados (indicando, por exemplo, se um determinado 
acrescento está na margem ou na entrelinha, ou que uma dada alternativa não 
solucionada foi escrita depois de uma outra para o mesmo lugar). Esta 
operação já é o resultado de um trabalho crítico, uma vez que o transcritor 
teve que, previamente, interpretar os dados existentes no manuscrito.  
 

Em função dos propósitos de cada pesquisador e da situação textual encontrada, 

podem se mobilizar os três tipos de transcrição a depender daquilo que se queira pôr em 

evidência e problematizar.  

 Depois da descrição física do objeto e da transcrição das passagens recortadas para a 

edição, segue-se a interpretação dos movimentos de escritura, o que, ainda segundo Grésillon 

(1994) pode ser feito, conforme interesse do pesquisador no diálogo entre a Crítica Genética e 

Linguística, o Discurso, a Narratologia, a Crítica Temática, a Psicanálise, a Sociocrítica dentre 

outros campos28. 

 No diálogo com Pierre-Marc de Biasi (2010), poderíamos ainda compreender que tais 

edições podem seguir duas orientações: uma proposta horizontal, outra vertical. No primeiro 

caso, associando àquilo que Grésillon posteriormente chamaria Edição de uma fase particular 

de gênese, o propósito do trabalho estaria voltado para   

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
28 A introdução de que fala Grésillon (1994), conforme nossa leitura, deve ser construída a posteriori, 
depois de cumpridas as três etapas aqui elencadas. 
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a publicação de um conjunto de documentos relativos a uma fase precisa ou 
a um momento delimitado do trabalho do escritor. Esse conjunto pode ser 
selecionado em um dossiê de manuscritos que não levou a nenhuma redação 
propriamente dita (por exemplo, notas de viagem ou de pesquisa), ou no 
corpus genético de uma obra (acabada ou inacabada, publicada ou inédita), 
ou ainda nos dossiês de várias obras diferentes. Concernente a um 
documento único ou a um vasto conjunto de manuscritos, a edição horizontal 
opõe-se à edição vertical, uma vez que não visa a reconstituição de um 
projeto de escritura, mas o estudo de um momento de determinado processo. 
(BIASI, 2010, p, 94) 
 

 Nessa orientação de edição, o pesquisador elege o recorte de uma obra: um caderno de 

trabalho, a fase de preparação ou de revisão das provas tipográficas, por exemplo; a 

construção de uma personagem, um aspecto temático. O editor reproduziria os passos 

estabelecidos por Grésillon (1994), mas não teria a pretensão de dar conta de um dossiê por 

completo apenas do recorte que estabelecesse com base em uma escolha coerente ou na 

decisão por uma etapa do processo. 

 Outro interesse teria, em contrapartida, a orientação vertical, a qual: 

 
Diferentemente da edição horizontal, que só concerne a um momento 
determinado da gênese, [...] interessa-se pelo encadeamento das fases que 
atravessam o dossiê genético de uma obra, acabada ou não, publicada ou 
inédita. Ela tem como objetivo para aquela obra (ou uma de suas partes), a 
publicação cronológica dos documentos relativos à série integral (ou a uma 
sequência significativa) das transformações sucessivas que permitem 
compreender a sua gênese. A edição vertical visa, em princípio, reconstituir 
o processo de escritura de ponta a ponta do itinerário genético (BIASI, 2010, 
p. 104) 
 

A edição horizontal seria marcada, deste modo, pela falta de pretensão cronológica, ao 

passo que, como imperativo, a edição vertical daria conta do processo, organizando 

momentos, cronologizando movimentos e transcrevendo versões na ordem em que a leitura 

dos processos de reescritura permitam estabelecer. Ainda as edições verticais podem se 

apresentar de diferentes modos, os quais, em função do interesse do pesquisador e das 

dimensões do objeto de estudo, podem contemplar: i) o processo integral de um projeto de 

escritura; ii) “a exploração integral de um dossiê genético lacunar, a seleção de um trecho 

(parte, capítulo, sequência), [...] a focalização em um segmento de pequena dimensão” 

(BIASI, 2010, p. 106); iii)  a edição seletiva, em que se combinam as edições verticais e os 

estudos de gênese, segundo o seguinte procedimento: “os documentos transcritos estão 

acompanhados de seu comentário, em uma apresentação que procura ao mesmo tempo dar a 

ler uma seleção significativa de manuscritos de trabalho, compreender sua emergência e 
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interpretar as transformações, propondo diversas abordagens críticas dos fenômenos genéticos 

observados (BIASI, 2010, p. 107) 

Isto posto, apresentaremos, em continuidade, o percurso adotado para a construção da 
edição. 

 

4.1 SOBRE A ESCOLHA DO MODELO EDITORIAL  
 

Em função do volume do dossiê, optamos por um modelo de edição vertical – pois, 

nas cenas recortadas, procuraremos dar conta do itinerário de escritura desde os primeiros 

esboços até o manuscrito passado a limpo, aquele enviado para o Serviço de Censura com 

vistas à encenação do espetáculo. Além de vertical, a edição proposta pode ainda ser 

adjetivada de Seletiva, uma vez que as passagens recortadas estão ligadas pela presença do 

objeto cênico globo, que é signo de poder e do exercício deste.  Esta edição pode, ainda, ser 

entendida como “ferramenta de pesquisa”, considerando a proposta elucidada por Biasi 

(2010) da construção da edição vertical em função do interesse por um aspecto do dossiê em 

estudo e na discussão de sua construção e elaboração integral. 

 
4.1.1 Critérios gerais para a edição 
 

Com base nos procedimentos teórico-metodológicos apresentados por Almuth 

Grésillon (1994) e Pierre-Marc de Biasi (2010), considerando a orientação de um “livro para 

ler”, mas objetivando a construção de uma “ferramenta de pesquisa”, a edição proposta 

estrutura-se nas partes seguintes:  

a. Comentário geral sobre seu processo de construção, considerando o número de 

testemunhos em que a mesma foi inscrita, as versões que se produzem aí, bem 

como as campanhas que geram os diferentes momentos de (re)escritura; 

b. Descrição de cada um dos testemunhos, levando em conta os aspectos e as 

condições gerais do suporte e da mancha escrita, o instrumento de escrita 

utilizado, a ocupação do espaço gráfico etc.; 

c. Transcrição linearizada de cada testemunho que dá a ler as cenas editadas 

d. Exercício de leitura das transformações genéticas e do processo de construção do 

texto, que construímos pela via da(s) Teoria(s) do Drama e operadores do 

pensamento contemporâneos muito caros aos procedimentos de interpretação dos 

textos literários.  
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Em coerência com o lugar teórico-metodológico no qual nos posicionamos, os 

operadores  tomados para uso serão aqueles utilizados nos trabalhos de Crítica Textual 

Moderna desenvolvidos  no âmbito do setor de Filologia Românica do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, bem como o entendimento e a manipulação dos testemunhos 

serão guiados por tais pressupostos e forma de proceder. 

 
4.2 CENAS EDITADAS 
 

Para este exercício de edição, selecionamos, pelos critérios dos jogos de poder e 
presença do objeto cênico globo, as cenas 01 e 04, do primeiro ato, e a cena 13, do segundo, 
dada a possibilidade de explicar um itinerário de escritura 
 
4.2.1 Cena 1, Ato 1 
 
 O processo de construção da primeira cena do espetáculo é marcado por um 

significativo movimento de reescritura. Nele, os manuscritos permitem flagrar uma tensão 

entre duas perspectivas cênicas: uma primeira, centrada pela presença de um narrador que 

apresenta a personagem Cândido e especula sobre a relação entre seu nome os traços 

psicológicos que o caracterizam; uma segunda, em que a presença do narrador se apaga, 

dando lugar a outro procedimento de apresentação das personagens, centrado no modo de 

aparecimento e na performance das mesmas.  

 

4.2.1.1 Descrição física  
 

• Testemunho 1 

Texto datiloscrito em papel sem pauta, com marcas de ferrugem e amarelado 

em decorrência da ação do tempo. Ocupa 11, das 29 linhas29 da mancha escrita da 

folha..  

 
• Testemunho 2 

Texto manuscrito em papel sem pauta, em orientação paisagem. No primeiro 

momento de escrita, a lápis, as letras se apresentam como se estivesse em itálico, 

assumindo outro desenho, mais centralizado, no acréscimo em caneta azul, margem 

superior, da indicação Prólogo e no acréscimo a lápis, na entrelinha superior da linha 

                                                      
29 As linhas seguintes são ocupadas pela continuação do texto da peça. Neste caso, da Cena 2. 
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2, da informação (guardapós cáquis). As camadas de revisão do texto marcam-se 

pela diferença do uso de instrumentos de escrita e das cores que se encenam na mise-

en-page do suporte, estabelecendo-se a seguinte temporalidade: em primeiro 

momento, a indicação Início/ Atores como estátuas, vestidos iguais com 

maquiagem que anule a cabeça...; em segundo momento: Prólogo/Início/ Atores 

como estátuas, vestidos com guardapós cáquis com maquiagem que anule a 

cabeça... 

 
• Testemunho 3 

O terceiro testemunho, em papel sem pauta, na orientação retrato, é uma 

reprodução datiloscrita da versão 2, com o registro da supressão manuscrita da 

indicação Prólogo, e acréscimo a mão, tinta preta, na mesma linha, da indicação Cena 

1. A mancha escrita toma as 14 primeiras linhas do suporte, estando todo o resto do 

espaço gráfico em branco. Há marcas de ferrugem e manchas amareladas pela ação do 

tempo, nas margens. 

 
• Testemunho 4 

O testemunho 4, datiloscrito com intervenções manuscritas, está inscrito em 

papel sem pauta, na orientação retrato. Supressão, por meio da sobreposição de traços 

diagonais em formato de grande “x”, da indicação Cândido/ ou O Otimismo/ 

adaptação do original de Voltaire.  Supressão da indicação Prólogo. Destaque para 

a indicação Cena 1. Além disso, uma intervenção manuscrita suprime, por meio da 

sobreposição de linha vertical, a forma perifrástica vai subindo, substituindo-a, por 

meio de acréscimo na entrelinha superior, pela forma simples sobe. 

 

• Testemunho 5 

O texto da cena (L.1-13) ocupa, juntamente com partes da cena seguinte, a 

superfície de um suporte amarelado pela ação do tempo e identificada pela indicação 

manuscrita, tinta preta, da informação CÂNDIDO, ou, O Otimismo/ - Voltaire e pelo 

carimbo em formato circular da Divisão de Censura de Diversões Públicas, com 

assinatura/rubrica em seu interior. Há marcas de perfuração no suporte e manchas de 

ferrugem, bem como alguns pequenos rasgos e dobras.  
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4.2.1.2 Transcrições  
 

• Testemunho 1 
 

 CÂNDIDO  
CENA PRIMEIRA 
(Esboço) 

 

 < Narrador – Era uma vez... no reino da Vestfália, no castelo 
do senhor barão/de Thunder-tem-tronkn, um jovem pleno das 
mais doces virtudes./ Sua fisionomia serena refletia sua alma. 
Tinha razão equilibrada/ e espírito simples. Creio ter sido por 
este motivo que lhe deram / o nome de............. CÂNDIDO. 
Silhueta de Pangloss, o filósofo, pensando. Em sombra. Só o 
contorno, sen-/ tado numa cadeira. Basear-se na silheta de 
Voltarie feita por Jean Huber./ Luz em Pangloss. Fala. 

Um traço, caneta de tinta 
preta, em diagonal, suprime 
a passagem 

 
• Testemunho 2 

 
 

 Prólogo 

             Início 

 

 Sobe o poço. Atores como estátuas, vestidos <iguais> 
[↑guardapós cáquis]  com/  maquiagem que anule a cabeça, 
ficando ações de todos os/ tipos de serviços necessários para o 
“melhor dos mundos”./ Cada ação deverá ser caracterizada 
pelo uso de um objeto./ O universo das ações poderá abranger 
os serviços domésticos e coletivos./ Pangloss (o controlador 
das estátuas) é trazido por dois criados/ sôbre o seu globo e 
liga um botão num objeto que poderá ser/ – um cetro/ – ou o 
braço da cadeira  sobre o qual Pangloss se senta/ – ou ao 
mesmo tempo cetro e braço da cadeira ficando o/ objeto 
apenas encaixado, podendo ser manipulado como cetro./ Esse 
objeto é uma cabeça humana cheia de botões./ A partir do 
gesto de dizer as “estátuas” se movem e/  e tudo começa a 
funcionar no “melhor dos mundos” para/ servi-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supressão realizada por 
risco em caneta de tinta 
azul, acréscimo 
manuscrito na 
entrelinha superior, 
tinta azul.  
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• Testemunho 3 
 
 

 Cândido 

ou O Otimismo. 

adaptação do original de Voltaire.  

 

 <Prólogo>                                  [Cena 1]   

Poço de teatro vai subindo lentamente. Atores como estátutas, 
vestindo guarda-/pós cáquis e usando máscaras que anulem a 
cabeça. Estão fixando ações de/ todos os tipos de serviço 
necessários para manter o “melhor dos mundos”./ Cada ação 
deverá ser caracterizada pelo uso de um objeto. O universo das/ 
ações poderá abranger os serviços domésticos e coletivos./ 
Pangloss é trazido por dois criados sobre um globo de dois metros 
de diâmetro./ Traz na mão uma cabeça humana cheia de botões. 
Este objeto poderá ser:/ Um cetro; o braço da cadeira sobre o qual 
Pangloss se senta; ao mesmo tempo/ cetro; o braço da cadeira. A 
partir do gesto de ligar os botões, as estátuas/ se movem e tudo 
começa a funcionar.  

Supressão e acréscimo 
manuscritos, caneta, 
tinta preta   

 
• Testemunho 4 

 
 < Cândido 

ou O Otimismo. 

adaptação do original de Voltaire.>  

Supressão manuscrita, 
passagem riscada por grande 
X, em tinta azul   

 <Prólogo>                                  Cena 1   

Poço de teatro <vai subindo> [↑sobe] lentamente. Atores como 
estátutas, vestindo guarda-/pós cáquis e usando máscaras que 
anulem a cabeça. Estão fixando ações de/ todos os tipos de serviço 
necessários para manter o “melhor dos mundos”./ Cada ação 
deverá ser caracterizada pelo uso de um objeto. O universo das/ 
ações poderá abranger os serviços domésticos e coletivos./ 
Pangloss é trazido por dois criados sobre um globo de dois metros 
de diâmetro./ Traz na mão uma cabeça humana cheia de botões. 
Este objeto poderá ser:/ Um cetro; o braço da cadeira sobre o qual 
Pangloss se senta; ao mesmo tempo/ cetro; o braço da cadeira. A 
partir do gesto de ligar os botões, as estátuas/ se movem e tudo 
começa a funcionar.  

Supressão manuscrita, caneta 
de tinta azul, riscos sobre a 
indicação “Prólogo”. 

Um retângulo manuscrito em 
tinta azul destaca a indicação 
“Cena 1” 

Supressão de “vai subindo”, 
riscado, e acréscimo na 
entrelinha superior de 
“sobe”, em caneta de tinta 
azul   
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• Testemunho 5 
    

 CENA 1 

Poço de teatro sobe lentamente. Atores como estátutas, vestindo/ 
guarda-pós cáquis e usando máscaras que anulem a cabeça. Estão 
fi-/ xando ações de todos os tipos de serviço necessários para 
manter/ o “melhor dos mundos”. Cada ação deverá ser 
caracterizada pelo/ uso de um objeto. O universo das ações poderá 
abranger os serviços/ domésticos e coletivos.  

Pangloss é trazido por dois criados sobre um globo de dois me-/ 
tros de diâmetro. Traz na mão uma cabeça humana cheia de 
botões. Es-/ te objeto poderá ser: Um cetro; o braço da cadeira 
sobre o qual/ Pangloss se senta; ao mesmo tempo cetro; o braço da 
cadeira. A par-/ tir do gesto de ligar os botões, as estátuas se 
movem e tudo come-/ ça a funcionar.  

  

 
4.2.1.3 Comentário geral sobre o processo de construção da cena 

 
Cinco testemunhos dão a ler as versões da cena. No Testemunho 1, registram-se  dois 

momentos genéticos: a primeira camada de escritura, datiloscrita, e a campanha de revisão do 

texto, cujo resultado é a supressão da versão por meio  de um traço diagonal.  

 O Testemunho 2, manuscrito, é o esboço da reconstrução da proposta de prólogo. 

Nele, observa-se a segunda versão, marcada por dois momentos genéticos: o primeiro, 

marcado pela escritura a lápis da passagem; o segundo, marcado por uma campanha de 

revisão à caneta, na qual o qualificativo “iguais” foi substituído pela expressão “guardapós 

cáquis”.  

 No Testemunho 3, ocorre a reprodução datiloscrita do texto manuscrito do 

Testemunho 2,  acrescido da indicação “Cândido/ ou Otimismo/ adaptação do original de 

Voltaire . Nessa materialidade, duas versões se encenam: na primeira, a passagem em questão 

estaria definida como Prólogo; na segunda, em campanha de revisão de escritura, esta 

indicação cede lugar à  Cena 1, que será assumida pela dramaturga nos momentos posteriores 

de manipulação do texto.  

 O Testemunho 4 considera as modificações genéticas introduzidas no Testemunho 3, 

acrescido de campanhas de revisão à mão., Traz a versão 5 da cena, constituída a partir de três 

momentos: no primeiro, a indicação do título da peça é suprimida por meio de traços em 

diagonal; no segundo, o retângulo manuscrito circunscreve a indicação “Cena 1”; no terceiro, 

em caneta de tinta azul, a forma perifrástica “vai subindo” cede lugar à forma simples “sobe”. 
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 O Testemunho 5, datiloscrito, sem intervenções manuscritas, é aquele enviado para o 

Serviço de Censura e reproduz o testemunho anterior, conforme os momentos genéticos A, B  

e C, figurando no dossiê como sua versão final. 

 De modo esquemático, podemos sintetizar a história de construção da cena no quadro 

que segue:  

 

Quadro 13 – História do Processo de Construção da Cena 1 

CENA 1 
 

Testemunho 
1 

(Datiloscrito) 

 
Versão 1: Indicação 

de prólogo 

Momento genético A: Construção datiloscrita do texto 
Momento genético B: Supressão do texto 
datilografado, por meio o de traço diagonal 

 
Testemunho 

2 
(Manuscrito) 

 
 
Versão 2: Reescrita 
integral do Prólogo 

Momento genético A: Escrita a lápis 
Momento genético B: Supressão, por meio de  de traço 
horizontal em tinta azul, do qualificador “iguais” e 
acréscimo, caneta de tinta azul, na entrelinha superior 
da indicação “guardapós cáquis” 

 
 
 

Testemunho 
3 

(Misto) 

Versão 3: Reescrita 
parcial do Prólogo 

Momento genético A: Construção datiloscrita do texto 
 

Versão 4: 
Substituição de 
“Prólogo” por 

“Cena” 

Momento genético A: Supressão, por meio da de 
traços da indicação Prólogo, acréscimo manuscrito, 
tinta preta, da indicação Cena 1 

 
 
 

Testemunho 
4 

(Misto) 

 
 
 
 

Versão 5 

Momento genético A: Supressão, por meio da de 
grande X manuscrito, da indicação Cândido/ ou O 
Otimismo/ adaptação do original de Voltaire. 
Momento genético B: uso de retângulo manuscrito 
para destaque da informação Cena 1 
Momento genético C: Substituição da forma 
perifrástica “vai subindo”, riscada, caneta de tinta 
azul, pela forma simples “sobe”, acrescida na 
entrelinha superior 

Testemunho 
5 

(Datiloscrito) 

Versão 6 
(Manuscrito 

passado a limpo) 

Momento genético A: Reprodução datiloscrita da 
cena, conforme movimentos genéticos A, B e C da 
Versão 5. 

 
 

 
4.2.1.4 Exercício de Crítica Genética 
 

Conforme se observa nas transcrições acima, o processo de manipulação da primeira 

cena do espetáculo é marcado por uma inicial tensão, uma vez que ali duas perspectivas de 

construção dramática se encenam. A primeira versão mostra-se comprometida com a 
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mediação de um sujeito narrador que, em seu lugar de fala, apresentaria a personagem 

Cândido, associando a escolha de seu nome aos traços de comportamento e de sua ação em 

cena. A segunda versão e seguintes, por sua vez, apresentam-se de outro modo, mobilizando 

outras estratégias na construção dramática e substituindo a perspectiva do narrador pela 

apresentação direta das personagens nas mais distintas manifestações da linguagem cênica.  

Em comparação, temos as duas possibilidades para a cena: 

 
Quadro 14 – Confronto sinóptico: duas primeiras versões da Cena 1 

Testemunho 1, Versão  1 Testemunho 2, Versão 2 
Narrador – Era uma vez... no reino da 
Vestifália, no castelo do senhor barão de 
Thunder-tem-tronkh, um jovem pleno das 
mais doces virtudes. Sua fisionomia serena 
refletia sua alma. Tinha razão equilibrada e 
espírito simples. Creio ter sido por este 
motivo que lhe deram o nome de............ 
CÂNDIDO 

Sobre o poço. Atores como estátuas, vestidos 
iguais com maquiagem que anule a cabeça, 
fixando ações de todos os tipos de serviços 
necessários para o “melhor dos mundos”. O 
universo das ações poderá abranger  os 
serviços domésticos coletivos  

 

A perspectiva da fala humana, centralizada no narrador, que estabelece a mediação 

entre cena e espectador/leitor, cede lugar ao processo de construção de um quadro visual30 em 

que as personagens se apresentam pela via de outros signos, sem, necessariamente, a 

mediação da palavra. Passa-se, nesse sentido, do centramento no texto falado para a tessitura 

de um processo cênico, que, investido de comprometimento político, coloca a questão do 

poder, da imobilidade, da negação de diferenças e identidades pelo procedimento de anulação 

das cabeças das personagens, por exemplo. No centro do grande objeto, o quadro visual se 

monta, colocando em evidência o filósofo controlador, manipulador das estátuas – como o 

fará com Cândido - que ali se encenam, permitindo a crítica às estruturas sociais de poder e 

manipulação e a reflexão em torno de seu exercício.  

 

 

 

 

 
                                                      
30 Tomamos aqui a concepção de Roman Ingarden (2006), para quem o texto de teatro divide-se em 
quatro extratos distintos, dentre os quais destacamos o nível da objectualidade representada, entendida 
aqui como o procedimento associado aos mecanismos de encenação em que “os objetos, as 
personagens representadas e suas ações – ou alguns de seus traços, pelo menos – aparecem em 
quadros visuais” (INGARDEN, 2006, p. 152). 
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Quadro 15 – Transcrição das linhas 9-18, testemunho 2 
 

Testemunho 2, Versão 2 (Recorte das linhas 9-18) 

 

Pangloss (o controlador das estátuas) é trazido por dois criados 

sôbre o seu globo e liga um botão num objeto que poderá ser 

– um cetro 

– ou o braço da cadeira sobre o qual Pangloss se senta 

– ou ao mesmo tempo cetro e braço da cadeira ficando o 

objeto apenas encaixado, podendo ser manipulado como cetro. 

Esse objeto é uma cabeça humana cheia de botões. 

A partir do gesto de dizer as “estátuas” se movem e  

e tudo começa a funcionar no “melhor dos mundos” para  

servi-lo.  

 
 

 

Além da transição fala/objectualidade, o movimento de reescritura da primeira cena da 

peça muda a personagem posta em evidência: em primeira versão, a personagem Cândido é 

referida pelo narrador, que o apresenta e indica seus traços psicológicos; na segunda, no 

entanto, outra personagem se evidencia: o filósofo Pangloss, representação do saber, que é 

uma espécie de mentor daquela personagem. 

A fórmula que inicia a primeira versão para a indicação da construção da primeira 

cena remete o leitor do texto, enquanto encenador, ator, espectador, ao contexto do modo de 

organização do discurso narrativo em sua forma mais vulgarmente conhecida. O “Era uma 

vez” das repetidas histórias contadas se impõe aqui como instrumento de associação do 

dramático com o narrativo, marcando a anterioridade, a partir do qual o texto em estudo se 

tece.  É uma narrativa, que, nesta versão, se estabelecerá no palco, transitando entre o passado 

imperfeito, de ações que se estendem em terceira pessoa, e a marca subjetiva de primeira 

pessoa de singular, que assinala a fala daquele que narra.  

A fórmula referida ganha expressão da voz empostada de um narrador, do qual pouco 

sabemos, que, como um pai, enuncia-se no texto e enuncia o texto, apresentado a personagem 

Cândido como “jovem pleno das mais doces virtudes”, de “fisionomia serena” que  “refletia 
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sua alma”, “razão equilibrada e espírito simples”. A linguagem, que, como estratégia, 

constitui as personagens e significa sua forma de existir no espaço cênico, neste caso 

mobilizada por outro personagem, antecipa a presença de Cândido, aqui apenas uma imagem 

tecida pela voz de outro, cuja existência enquanto figura cênica, no espaço do palco do teatro, 

nesse momento ainda não se deu. O narrador estabelece a mediação de seu olhar como recorte 

de apresentação da personagem que, por sua voz, faz-se conhecida. Ele opera o recorte 

interessado da expressão de Cândido a partir de seus traços mais definidores: a docilidade, a 

virtude, a serenidade, o equilíbrio, a simplicidade, virtudes do herói de todo caráter que se 

apresentaria naquele palco. 

A fala do narrador instauraria o ethos de que Cândido se reveste no decorrer da ação 

dramática, reforçado por suas ações cênicas, por suas falas e pelas menções que as outras 

personagens constroem a seu respeito. A figura da virtude seria reforçada na sequência de 

ações dramáticas construídas e relação entre interior e exterior das personagens: a alma de 

Cândido, pura e virtuosa, reflete-se em sua fisionomia serena nos traços da virtude já 

referidos, situando a construção dessa personagem em uma lógica de associação entre o Bom 

e o Belo, tônica de certos modelos de representação, comprometidos com a manutenção de 

determinados valores e de uma específica ordem social.  

Ainda na passagem, reforça-se a relação entre o nome do ente e seus traços 

psicofísicos, como se estes explicassem e reverberassem na eleição do nome daqueles. Sem 

que o espectador/leitor possa especular a respeito ou ensaiar uma conclusão sua, o narrador, 

como chave para a interpretação do que apresenta, investe-se do poder hermenêutico da 

produção de uma leitura sobre o dado no nome da personagem: ele deixa a perspectiva do 

pretérito imperfeito narrado e passa a assumir a marca da primeira pessoa de singular, 

assumindo um “eu” gramatical, oculto, desinencial, para indicar a razão pela qual o nome da 

personagem foi escolhido: “Creio ter sido por este motivo que lhe deram o nome de......... 

CÂNDIDO”. As reticências que separam as duas partes do enunciado reforçam o tom de 

suspense e de espera pela apresentação do nome do ente descrito – como se este já não fosse 

conhecido –, marcando o tom de revelação e o poder de hermenêutico do narrador, que indica 

os caminhos pelos quais o personagem deve ser lido.   

Em outra perspectiva, não mais sob a mediação do narrador, uma indicação descritiva 

de cena traz a silhueta da personagem Pangloss, filósofo, formador e educador de Cândido, 

via pela qual este último lê e significa o mundo que o cerca. O filósofo está sentado em uma 

cadeira, em posição reflexiva, pensando: 
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Quadro 16 – Transcrição das linhas 9-11, Testemunho 1 

 
Testemunho 1, versão 1 (Recorte das linhas 9-11) 

 
Silhueta de Pangloss, o filósofo, pensando. Em sombra. Só o contorno, sem- 
tado numa cadeira. Basear-se na silheta de Voltarie feita por Jean Huber. 
Luz em Pangloss. Fala. 

 

  Se o traço que marca a primeira menção ao personagem Cândido é o da virtude e de 

sua candura, que explica seu nome, o traço que marcará a aparição do personagem que 

corporifica o saber é a meditação, a reflexão. Pangloss está pensando e ajusta seu corpo em 

coerência como outro modelo e silhueta, aquele que identifica o filósofo Voltaire, desenhado 

por Jean Huber, a que se faz referência no primeiro momento da construção da primeira cena 

do espetáculo. 

 Nessa hora, a figura do pai retorna à cena do processo de construção do texto, quando 

se associa, de modo indireto, o filósofo personagem ao filósofo autor, marcando a filiação do 

discurso que será produzido à figura daquele que, em outros contextos e modo de 

organização, também o teceu.   

 A mobilização da figura do pai-narrador e a mobilização da figura do pai-autor 

conferem ao texto a característica da filiação em dois sentidos: há um pai mediando a leitura 

do texto no interior do mesmo e indicando especulações de leitura para a fala que apresenta; 

há outro pai, o autor da anterioridade, em silhueta, que define o contorno do texto, marcando 

sua presença na cena da construção do texto, na cena da leitura e na cena de sua encenação.  

 Abandonado, o projeto de escritura centrado na figura do pai – narrador e autor – cede 

lugar a uma outra configuração de cena, conforme se nota na versão a lápis, em vertente 

parricida se observa. O pai narrador perde seu lugar para uma estratégia de enunciação; o pai 

autor, em silhueta, desaparece da cena e o filósofo, que pensava, passa a assumir outro lugar e 

nova forma de apresentação.  

 A nova cena, chamada aqui, prólogo tem, em seu início, a indicação de uma ação, não 

de um discurso como previsto anteriormente. Significativa é a transição. A cena narrativa, 

discursiva, inaugurada e mediada pela palavra, é substituída pela encenação e disposição de 

corpos no espaço, dos atores, que se apresentam como estátuas. Os corpos se acham sob o 

interdito da imobilidade, são humanos, mas se encenam petrificados sob a forma de estátua e 

tem em suas potências físicas e vitais, os movimentos mais básicos, andar, correr, gesticular 

impedidos por força de objetos cênicos que o caracterizam. Além disso, há um uniforme: 
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guarda-pós, que anulam seus traços e negam a possibilidade da potência subjetiva de 

construção, no corpo, do corpo como possível e construção. As personagens, que não tem 

nome, nem corpo, nem são conhecidas ou referidas por nomes que as individualizem, têm 

ainda suas cabeças anuladas por uma maquiagem que as recalque. O corpo e a cabeça, 

recalcados por diferentes dispositivos, figuram como a negação de construção de uma 

subjetividade que se marque no físico, como potência de realização historicamente situada do 

momento – cênico e real – da realização dramática. Há, na segunda versão da cena, um 

silenciamento do corpo que, deixando a condição do humano, passa a ser objectualizado, uma 

vez que, como marionetes de um grande ventríloco, aqueles corpos apenas encenam a 

representação de ações e serviços necessários ao “melhor dos mundos” 

 
Quadro 17 – Transcrição mista, Testemunho 2, Versão 2 

  

1 Prólogo 

2              Início 

 

3 

                                                                             (↑guardapós cáquis) 

Sobe o poço. Atores como estátuas, vestidos iguais com  

4 maquiagem que anule a cabeça, ficando ações de todos os  

5 tipos de serviços necessários para o “melhor dos mundos”. 

6 Cada ação deverá ser caracterizada pelo uso de um objeto. 

7 O universo das ações poderá abranger os serviços domésticos e 

8 coletivos . 

9 Pangloss (o controlador das estátuas) é trazido por dois criados 

10 sôbre o seu globo e liga um botão num objeto que poderá ser 

11 - um cetro 

12 - ou o braço da cadeira sobre o qual Pangloss se senta 

13 - ou ao mesmo tempo cetro e braço da cadeira ficando o 

14 objeto apenas encaixado, podendo ser manipulado como cetro. 

15 Esse objeto é uma cabeça humana cheia de botões. 

16 A partir do gesto de dizer as “estátuas” se movem e  

17 e tudo começa a funcionar no “melhor dos mundos” para  

18 servi-lo.  

 



109 

 

 

 O palco, nessa hora, revela-se vitrine para a encenação de objetos e, em comparação 

como a primeira possibilidade de construção da cena, deixa de ser o lugar da fala humana e da 

representação de uma personagem em posição humana para ceder lugar à construção de 

quadros visuais que mostram diferentes perspectivas de serviço, aqui associado ao campo de 

palavras como “servo”, “servidão”, perspectiva que se confirma no aparecimento de outro 

objeto, um globo, que centraliza aquele que comanda. Os corpos são, nesse sentido, como 

objetos, servos daquele que os controla e se identificam no contexto cênico proposto pela 

ausência de poder, pelo não-poder, uma vez que nas relações sociais, aqui entendidas como 

encenação e representação, se há uma dificuldade no reconhecimento daquele ou daqueles que 

exercem o poder, aqueles que não o possuem são facilmente identificáveis pelo tipo de 

relação que encenam no palco dos teatros e no palco das representações sociais. 

 O espaço cênico, na primeira versão tomado por uma voz, sem corpo, e um corpo em 

posição de reflexão, mimetizando outro, passa a ser atravessado por presenças físicas 

tensionadas entre sua condição de corpo e sua condição de objeto, mediando práticas culturais 

submetidas a uma ordem – imperativo daquele que os comanda;  manutenção de uma 

organização e de uma configuração social. O corpo físico está inteiro no palco, mas, como 

representação, acha-se cindido entre a anulação da cabeça, a uniformização do resto e 

repetição da ação prevista, determinada, causalística, comprometida como um fim. Esse corpo 

dividido, clivado é a representação do sujeito que se encena a partir de sua dominação pela 

ordem social e pela ordem verbal que o interpela sujeito, mas que se marca em sua 

fragmentação e no apagamento de uma totalidade. 

 Na versão 2 da cena, os corpos estão, portanto, entre o limite do humano e do objeto, 

uma vez que se encenam sem o dado da livre expressão, do imprevisto, do improviso. Há um 

silenciamento das marcas da história do corpo dos atores que se encenam, assumidas como 

possibilidade e potência nas teatralidades pós-dramáticas, e há um silenciamento dos traços e 

marcas de expressão das personagens, que, por força convencional da linguagem dramática, 

acham-se assim reconhecidas, mas que, a bem dizer, são somente corpos, dispostos entre os 

outros objetos cênicos, tomados nessa condição e assim representados.  

 Na rubrica, a descrição ainda indica que “cada ação deverá ser caraterizada pelo uso de 

um objeto”, que, conforme interessa observar, integra o corpo que o conduz, formando um só 

elemento. Objeto e corpo se fundem e confundem, concorrendo para a construção de uma 

espécie de simbiose, de vida que se afirma em comum, visto que o corpo, como andor, 
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carrega o objeto que significa sua ação, caracterizando-a. Corpo aqui é objeto e objeto é 

corpo, integrando, significando e dando existência ao humano em seu gesto e uso.  

 Depois da disposição dos corpos/objetos em cena, aparece outro objeto, um globo, 

lugar de imposição, exposição e exibição de poder, ocupado pelo filósofo Pangloss, que, em 

primeiro momento de escritura, aparecia sentado com seu corpo disposto sob a memória 

atualizada da silhueta de Voltaire, também filósofo, pai-autor, presença no texto encenado. 

Ali, Pangloss está pensando e submetido, ajustado à figura da autoridade que primeiro o 

construiu em uma relação de submissão ao poder do “Pai” e em imitação de sua figura. O 

primeiro gesto de Pangloss é estático, sem movimento, que toma e envolve todo o corpo 

como unidade: o corpo está sentado. O segundo gesto, no entanto, será marcado pelo 

movimento, pela atividade pela insubordinação ao corpo do corpo, da autoridade e pela 

submissão de outros corpos ao seu poder, que agora se impõe, como gesto, no alto de um 

globo, lugar do exercício da autoridade, do poder.  

 O processo de construção da cena move-se em uma tensão associada a diferentes 

agentes, manifestações e dispositivos de poder: em primeira versão, o poder se atualiza em 

um narrador que dá a vida, com suas palavras, a uma personagem e principia a apresentação e 

interpretação da mesma, além da apresentação, pela via do gesto de outra personagem, o 

filósofo, que, em postura passiva, encena-se sob a silhueta de outra autoridade, o também 

filósofo Voltaire, que se impõe como presença cênica da anterioridade da qual partiu a 

construção do texto. No segundo momento de construção, o poder se desloca para a 

perspectiva na negação, do não-poder, a partir da construção de corpos-objeto, que apenas 

encenam, sob um imperativo, a realização de ações que garantem a manutenção da ordem 

social vigente no “melhor dos mundos”. Além disso, a voz do narrador é silenciada, dando 

lugar a um exército de personagens – elas vestiriam cáqui, em certo momento – sob o poder 

do filósofo Pangloss, que deixou o repouso da postura primeira e assumiu o “de pé” e o 

movimento da reescrita como sintomas do poder que, pela via do conhecimento, exerce sobre 

aqueles uniformizados no corpo e desfigurados na cabeça, metáfora para a apreensão, 

formulação, transmissão do conhecimento31. Detendo a cabeça em suas mãos, no cetro 

mobilizado como instrumento legitimador do exercício do poder, Pangloss investe-se da 

verdade que o autoriza, manifestando-a em sua ação. O filósofo, que detém o saber e o 

                                                      
31 Como sábio e filósofo, Pangloss é, na cena e nos diálogos seguintes com Cândido, a presença da 
verdade entendida aqui, em eco a Michel Foucault (1979, p. 12), como construção que “não existe fora 
do poder ou sem poder [...]. A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder”.  
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manipula, investe-se de uma centralidade e de uma superioridade, assumindo, na descrição 

cênica, a figura do dominador que se fixa em um objeto centralizado, marcado pela condução 

dos servos e pela ocupação de um lugar que, neste contexto, mostra-se propício ao exercício 

da dominação e se constitui no jogo de apoderação do lugar – aqui físico – de fala. Na cena 

em questão, o poder é circunstancial no sentido de que, mais que um dom outorgado ou 

conquistado, deve-se à ocupação do referido lugar, o globo, e se constrói em uma espécie de 

ritual (FOUCAULT, 1979, p. 25): Pangloss exerce o poder na cena, porque, mais que sábio, 

filósofo, está no lugar de poder no respectivo contexto, agindo, encenando e operando deste e 

neste lugar. 

 A reescritura da cena, que desloca as instâncias e os dispositivos de poder, coloca o 

filósofo no centro da ação, evidenciando o exercício de sua autoridade sobre aqueles cujas 

cabeças, como lugar metafórico de reflexão, pensamento, raciocínio se apagou pela 

maquiagem cênica imposta. Não parece ser gratuito o fato de, na trama da produção do texto, 

o filósofo estar sobre o desenho de um globo, conduzido por servos, e referenciado por um 

cetro, que, conforme plano de escrita, é “uma cabeça humana cheia de botões”.  

A cabeça humana, retirada dos corpos que se revezam na prática de serviços 

necessários ao melhor dos mundos, ali apagada e substituída pela maquiagem que opera a 

negação dos traços, está nas mãos do filósofo que a controla com botões e por meio dela 

controla todos os outros corpos que estão a (seu) serviço. Os corpos sem razão, sem reflexão, 

apenas instrumentos, estão – aqui literalmente – sem a “cabeça”, que está nas mãos do 

intelectual que manipula e oprime, garantindo a ordem social e a manutenção dos papéis no 

contexto cênico e, quiçá, nas práticas culturais que o atravessam. Convém, então, questionar: 

no tecido social, que relações se observam entre poder e saber, considerando que este último 

nasce de práticas sociais historicamente situadas, marcadas pelo controle e pela vigilância? 

De que intelectual (filósofos) estamos falando quando lemos as duas versões possíveis 

para a cena inicial do texto em estudo?  Daquele que se impõe como silhueta, égide que 

atravessa a prática passiva de um outro ou daquele que se impõe, vigilante, sobre um centro, 

que “rouba” a cabeça dos outros e, como botões, torna-os servos de suas decisões? 

Pangloss é corpo que se impõe a outros corpos através do gesto de “dizer”. Tem, nesse 

sentido, o mesmo papel da divindade cristã, da narrativa da Gênesis, em função da qual, por 

meio da palavra, tudo se fez. Tem valor performático e performativo seu dizer, pois implica, 

impõe um fazer, como se deu também com a virgem judaica, no episódio da visita do 

mensageiro que anunciaria sua escolha para mãe do filho de Deus, a qual por um sim, palavra 

e gesto, deu, em seu ventre e sem contato com homem, vida a uma divindade. Dizer aqui é 
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fazer, em uma lógica, como nos convém, de exercício de poder perverso de um intelectual, 

que, do alto de seu posto, impõe os limites para os servos, estabelecendo modos pelos quais 

os mesmos devem existir.  

Por sua palavra, tudo “começa a funcionar no ‘melhor dos mundos’” e, sob o poder de 

seu saber, as personagens experienciam a realidade na qual estão inseridas, lendo o mundo 

por sua via. É assim com “Atores como estátuas” e é assim nos momentos da trajetória de 

Cândido, personagem lida pelo narrador suprimido como “jovem pleno de virtudes”, de 

“razão equilibrada e espírito simples”, que é catequizada por esse filósofo que interpreta a 

existência deste e aciona como que com botões a cabeça do jovem de nome comprometido 

como seus traços subjetivos, fisionomia que reflete sua alma – ou o processo de manipulação 

que seu mentor operou em sua cabeça apagada pela maquiagem do processo pedagógico ao 

qual o cândido rapaz foi submetido. Na versão 2 para a cena, apenas o gesto de dizer geraria a 

ação e daria vida às estátuas; na versão 3, no entanto, “dizer” passa a ser substituído pelo 

gesto de ligar botões (cf. quadro que segue), ação que, no contexto, atenderia aos parâmetros 

definidos por Maria Martins (2006, p. 252), para quem um gesto no teatro se constituiria dos 

seguintes procedimentos: 1 – movimentos de qualquer parte do corpo que tenham por apoio 

um determinada postura; 2 – que sejam voluntários; 3 – que comportem um significado; 4 – e 

que não visem à modificação do ambiente material. 

 

 
Quadro 18 – Confronto Sinóptico: Versões 2 e 3, Cena 1 

Testemunho 2, Versão 2 Testemunho 3, versão 3 

A partir do gesto de dizer as “estátuas” 

se movem e tudo começa a funcionar 

no “melhor dos mundos” para servi-lo 

A partir do gesto de ligar os botões, as 

estátuas se movem e tudo começa a funcionar 

 

Examinando e problematizando o conceito, poderíamos considerar que o gesto de ligar 

botões implica: o movimento dos dedos e a performática atuação do ator, mobilizando os 

botões do cetro e interferindo sobre o objeto desenhado e construído para a cena, como 

símbolo da autoridade do filósofo. Tal movimento, voluntário, no sentido de que não é apenas 

uma resposta a estímulos físicos, mas uma construção intencionalmente dirigida a uma 

resposta esperada, move-se no contexto de uma específica postura e situa-se em um objeto 

cênico devida e intencionalmente centralizado. Além disso, é gesto também, no sentido aqui 

mobilizado, em função do significado que ação comporta e dos sentidos que, a partir daí, 



113 

 

produzem-se. É performático o gesto, implica ações e desencadeia o movimento das estátuas, 

mobilizando-as em direção à audiência do que se dará em sequência a respeito do controlador 

das estátuas, o filósofo que opera do alto do globo a manipulação e dá vida aos corpos 

castrados e recalcados da cena. Por fim, observamos ainda que, pelo gesto, há uma mudança 

no modo como os corpos se encenam, mas há também uma permanência do cenário, que não 

se altera materialmente, mas é ressignificado pelos gestos da personagem elevada no alto do 

globo. 

 

Quadro 19 – Comparação entre as versões para a ação de dar vida às estátuas 

Ação de Pangloss – “dizer” Ação de Pangloss – “ligar os botões” 

Movimento de uma parte do corpo, 

comprometido como o performativo do 

verbo 

Movimento de uma parte do corpo, 

comprometido como a linguagem do gesto  

Gera um movimento e é lido na instância 

do enunciado: a palavra gera a ação 

Gera um movimento e é lido na instância da 

enunciação: a interpretação do gesto promove a 

ação 

 

Conveniente é observar, não como totalidade, mas como aspecto, que os movimentos 

de reescritura até aqui elencados ilustram um comprometimento como a busca por passagens 

menos verbais e mais cênicas. Antes, o discurso do narrador cedeu lugar à encenação plástica 

de corpos no espaço do palco; a palavra foi substituída pelaação, pelo objeto, pelo gesto. 

Nessa passagem do processo, a observação “A partir do gesto de dizer as ‘estátuas’ se movem 

e tudo começa a funcionar no ‘melhor dos mundos’ para servi-lo” passa a ser “A partir do 

gesto de ligar os botões, as estátuas se movem e tudo começa a funcionar”, indicação que se 

repete, sem alterações, nas versões seguintes e se atesta na versão do texto censurado. A ação 

do ator, em sua teatralização e performatividade, suplanta a palavra, que geraria outra ação, 

mas que não explora tanto o movimento do corpo, o deslocamento deste, sua presença, 

voluntariedade, gesto como o faz o gesto de apertar os botões. 

Se a palavra, não como discurso, mas como performance, centraliza o corpo do ator 

em postura estática, apenas como base; o gesto descentraliza-o, promovendo o dinamismo do 

movimento não apenas fisiológico, mas “pragmático e utilitarista da ordem do fazer, que 

geralmente envolve o uso de instrumentos e a manipulação de objetos” (MARTINS, 2006, p 

252). Por meio do gesto, os objetos voltam à cena da escritura, são mobilizados em seu caráter 
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cênico, não apenas como cenário, mas como objectualidade encarnada na encenação e 

comprometida como os propósitos e os efeitos do processo da construção dos sentidos nesta. 

Por sua vez, a manipulação dos botões traz a relação cetro/globo novamente à cena, gerando a 

mudança do movimento das personagens a partir do centro/cetro/globo/panóptico, de onde, no 

contexto cênico em questão, observa-se o exercício do poder como todo o seu aparato e 

instrumental.  

Até o gesto do filósofo, que anima, no sentido de dar anima e vida, as personagens se 

comportam como estátuas, escondidas sob máscaras e de subjetividade negada a partir delas. 

Instaure-se, no contexto da primeira cena, a construção de um jogo: os corpos parecem 

estátuas, usam uniformes, escondem-se por maquiagem/máscaras, conduzem (e são) objetos e 

somente ganham vida pela ação, pelo gesto do filósofo que, pelo exercício do saber e do 

poder, sopra, como o criador das narrativas cristãs, a vida nas “narinas” de suas criaturas. 

A partir disso, uma leitura “bem intencionada” poderia entender que o saber, como luz 

que se acende sobre as estátuas, é a vida e libertação que chega aos aprisionados no corpo, 

sem cabeça, sem roupa própria ou qualquer outra marca que promova sua subjetivação. Tal 

leitura, no entanto, por mais pedagógica e ilustrativa que pareça, inspira-nos uma 

desconfiança: se o filósofo traz a luz que liberta as estátuas de seu cárcere, por que ele se 

investe da superioridade adornada no objeto cênico globo, é carregado por criados e se 

apropria da representação de uma cabeça humana, quando seus servos são desprovidos desta? 

Além disso – a versão manuscrita para a cena pode nos provocar – ainda se indica que todo o 

movimento promovido tem o serviço ao filósofo como fim: “A partir do gesto de dizer ‘as 

estátuas’ se movem e tudo começa a funcionar no ‘melhor dos mundos’ para servi-lo”. 

De todo modo, independente das motivações ou das intencionalidades forjadas neste 

exercício crítico, as rasuras em torno do processo de construção do texto instauram o plural do 

mesmo, situando nossa perspectiva de interpretação na descrição e problematização do 

possível de cada cena no possível da construção do processo que estamos lendo.  

Em linhas gerais, em função de nosso interesse e a partir da descrição e do que 

trouxemos aqui, poderíamos operar no seguinte raciocínio: 

1. A presença do pai, como aquele que guia leituras ou estabelece uma relação 

estemática de dependência e filiação entre textos, centrada no fetiche da origem e 

da anterioridade, apaga-se, em um específico momento de escritura. Isso se dá em 

duas direções: na supressão do começo e de uma posterior forma de drama 

comprometida com a presença de um narrador, que apresenta a personagem por 

sua voz e linguagem e estabelece a chave para a interpretação de seu nome e 



115 

 

trajetória, oscilando entre a perspectiva épica do pretérito em terceira pessoa e a 

perspectiva lírica da primeira pessoa de singular.  

2. Passagens centradas na palavra cedem lugar à construção de quadros visuais, 

marcados por forte movimentação cênica e presença de objetos, corpos, corpos-

objeto, o que acontece, por exemplo, na reescritura da cena, que sai da mediação 

do pai-narrador e passa à ocupação do palco por corpos disciplinados, castrados e 

silenciados em suas marcas e histórias, controladas pelo pensador, que opera o 

objeto cênico construído para a cena; além da substituição do performativo da 

palavra pela performance do gesto, que move os corpos da condição de estátuas 

para a construção de servos. 

3. A valorização dos objetos como potencialidades de representação, marcada pelos 

movimentos de inclusão e valorização dos mesmos, com valorização do globo, 

como centro de exercício do poder, do cetro no formato da cabeça que falta às 

personagens, com seus botões que, mobilizados, ativam a razão, e das ferramentas 

que, no início da cena, carregadas e expostas pelos corpos/objetos significam sua 

presença no palco e permitem a interpretação dos movimentos. 

4. A relação entre saber e poder, que se exerce em estruturas devidamente preparadas 

e propensas, considerando aquele constituinte, o saber, como condição, construção 

e possibilidade do exercício deste, o poder, a partir de políticas disciplinadoras, 

cerceadoras e dominadoras dos corpos.  

 

Em função dessas questões e com base no que a proposta de edição genética vertical 

permite ver e ler, entendemos ainda que os movimentos de (re)leitura e de (re)escritura 

evidenciam os jogos de poder e as relações “microfísicas” de manifestação deste nas 

instâncias as mais diversas da forma dramática. Além disso, com tais movimentos, o texto 

avança em seu valor dramático, uma vez que potencializa a expressão de outras linguagens, 

descentralizando a palavra, forma, discurso, performance, liberando o corpo para seu 

silenciamento, forma de significar, bem como para sua expressão em gesto, postura, 

movimento, ação. 

 Tais procedimentos atualizam-se, com maior ou menor evidência, na cena IV, que 

segue descrita, transcrita e lida em suas versões, na qual o objeto globo volta à cena, 

ocupando, desta feita, por outra estrutura de poder.  
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4.2.2 Cena 4, Ato 1 
 
 A cena se apresenta em três testemunhos, postos em ordem cronológica em função dos 

sucessivos movimentos de escritura que se notam. O primeiro testemunho, datiloscrito, 

apresenta movimentos de correção relativos a questões gramaticais e afins. No segundo 

testemunho, uma reprodução xerográfica, a primeira versão é relida e reescrita em muitas 

passagens, de modo que, no mesmo suporte, duas ou mais campanhas de escrita para as 

mesmas falas e indicações cênicas se observam. No terceiro testemunho, cópia do documento 

encaminhado para o Serviço de Censura, observam-se as intervenções do segundo testemunho 

já incorporadas ao espaço gráfico, que não apresenta marcas de reescritura nem tampouco 

intervenções manuscritas de qualquer ordem, equivalendo aqui ao texto final desse processo.  

 
4.2.2.1 Descrição física 

 
• Testemunho 1 

Consta de cinco folhas. Na primeira, há apenas uma parte da indicação cênica, 

dividindo o espaço gráfico, em boa parte, vazio, com a descrição da cena anterior. A 

folha posterior, com um espaço em branco, onde, em versão posterior, será colado o 

trecho do discurso de Pangloss, traz a continuação da indicação cênica iniciada. As 

folhas seguintes, com as marcas de um processo de reprodução xerográfica, continuam 

as réplicas da cena. Entre as folhas com o texto da cena, estão ainda outras folhas, 

vazias de escrita, tomadas por marca com a imagem de cactos na cor verde. 

 

• Testemunho 2 

O segundo testemunho, cujas partes se dividem entre os papéis do envelope e 

da pasta, é aquele que apresenta maior quantidade de intervenções e de movimentos de 

reescrita. Os movimentos são marcados sobretudo pelo uso de caneta esferográfica em 

tinta azul, mas também se observam, em menor quantidade, em tinta preta. Trata-se do 

momento em que, efetivamente, nota-se a escritura como trabalho e o escritor como 

leitor, que volta ao texto para ressignificá-lo. Muitas das intervenções manuscritas 

realizadas nesta etapa são incorporadas ao datiloscrito com o texto completo, 

encaminhado ao Serviço de Censura.  
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• Testemunho 3 

O testemunho 3, encaminhado ao Serviço de Censura, incorpora os 

movimentos manuscritos de reescritura observados na segunda versão. Trata-se de 

texto sem manipulação manuscrita, marcado pelo carimbo em formato circular da 

Divisão de Censura e Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, com 

rubrica/assinatura em seu interior, à margem superior direita de todas as folhas. Há 

pequenas manchas amareladas, em função da passagem do tempo, e marcas de 

perfurador na margem esquerda.   

 

4.2.2.3 Transcrições  
 

• Testemunho 1 
 

 Ouve-se uma marcha militar, surge Pangloss de 

chefe no alto do globo que agora virado é uma arma 

de guerra, com vários canos apontando em várias 

direções. Desce ao fundo imagens de vários 

ditadores: <Hiti> Hitler, <Pinoch> Pinochet, Stalin, 

Id Amin, entre outros. O exército é composto de 

soldados <fardados> com vários tipos de farda, de 

vários países e de várias épocas. O chefe faz um 

discurso falando da necessidade do armamento de 

guerra.  

 

 
 
 
 
As supressões são 
feitas por 
sobreposição de 
sequência de XXX e 
os termos são 
imediatamente 
reescritos, 
constituindo-se em 
movimento de 
substituição à frente.  

 Todos fazem uma saudação ao chefe no final. 

Cândido vê toda cena sem <ente> entender o que 

está acontecendo, congelam a saudação e a postura. 

Dois <s> soldados aproximam-se e examinam 

Cândido. 

A supressão dos 
termos e reescrita 
imediata atende à 
necessidade ajuste de 
margens e adequação 
aos princípios de 
separação silábica.  

SOLDADO -  Camarada, aí temos um jovem bemfeito de corpo, e 

com a altura <ex> <EXIGIDA> exigida 

 

2º SOLDADO -  Não queres jantar conosco [,] rapaz? Acréscimo 
manuscrito, caneta 
de tinta azul. 

CÂNDIDO -  Senhores, fico muito feliz com o convite, mas não  
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tenho dinheiro para pagar minha parte! 

SOLDADO -  Ah, jovem, quem possui vossa aparência e vosso 

mérito, não pagará coisa alguma jamais. Não tens 

um metro e setenta de altura? 

 

CÂNDIDO -  É a estatura que tenho cavalheiros!  

2º SOLDADO -  Vinde conosco! Não apenas pagaremos a despesa, 

como também não lhe deixaremos faltar dinheiro. 

Nós, os homens existimos para nos socorrer 

mutuamente.  

 

Cândido -  Tens razão, foi o que sempre me afirmou o senhor 

Pangloss. E ob<s>/s\ervo que em verdade tudo vai 

da melhor forma. 

Sobreposição 
datiloscrita de hífen, 
movimento observado 
em final de linha, 
possivelmente 
provocado pela 
necessidade de ajuste 
na divisão silábica 

SOLDADO -  Aqui tens algum dinheiro para <s>/t\uas despesas. Sobreposição 
manuscrita, caneta 
de tinta azul, da 
consoante “t” sobre 
a consoante “s” 

CÂNDIDO -  Não precisa fazer um vale como garantia?  

SOLDADO -  De forma alguma. Vamos ao jantar. [Tira do alforje 

um braço que dá para Cândido] 

Acréscimo feito em 
caneta de tinta preta, 
na margem direita, 
imediatamente na 
sequência do texto 
datiloscrito 

2º CÂNDIDO -  Não amais com ternura?...  

CÂNDIDO - Oh sim. Amo com ternura a menina Cunegundes.  

SOLDADO -  Não! Perguntamos se não amais com ternura nosso 

chefe! 

 

Cândido -  Nem um pouco! Nunca o vi.  

2º SOLDADO -  Como? É o mais encantador dos chefes! e é preciso 

brindar-lhe a saúde! 

 

CÂNDIDO -  Oh! com prazer senhores!  
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OS DOIS 

SOLDADOS -  

Viva o chefe! (Cândido não entende)  

Soldado -  Repete conosco! Viva o chefe!  

CÂNDIDO -  Viva o chefe! (Repetem várias vezes a saudação)  

SOLDADO -  Basta! Sois agora o apoio, o sustentáculo, o 

defensor, o herói de nossa raça! Vossa fortuna está 

passada e vossa glória garantida! (Entra uma marcha 

militar) (O exército estava imóvel começa a fazer 

ordem unida. Os dois soldados tiram a roupa de 

Cândido e poe-lhe uma farda. O chefe começa a dar 

ordens.) 

 

CHEFE -  Esquerda, volver! 

Direita, volver! 

Segurar arma! 

Apontar! Atirar! 

(Cândido não consegue executar as ordens com 

precisão) 

Alto! dem-lhe trinta chicotadas! (Dois homens se 

aproximam e dão-lhe trinta chicotadas. Cândido 

aturd<o>/u\rdido geme, sem entender bem porque 

está apanhando. Ao final o chefe recomeça a ordem 

unida) 

Esquerda, volver! 

Direita, volver! 

Segurar arma!  

Apontar! Atirar! 

(Cândido não consegue atirar) 

Alto! d[↑^]e[↑e]m-lhe vinte chicotadas! (Os dois 

soldados executam as ordens. Cândido consegue 

realizar e fica muito feliz. É ovacionado e saudado 

como Herói. Fazem duas filas, ele passa entre elas 

indo até o chefe e é condecorado) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobreposição 
manuscrita, caneta 
de tinta azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acréscimo 
manuscrito de 
acentos, caneta de 
tinta azul 
 

TODOS -  Vivo o nosso herói! Viva o nosso herói! Viva o 

nosso herói! (Dão uma volta com Cândido e o chefe 
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no alto do globo, vindos do fundo. Retiram-se todos, 

ficando Cândido só e feliz) 

CÂNDIDO -  Agora que fui aceito e até já sou herói, posso estar 

mais a vontade! posso mesmo ser um boy e andar 

despreocupado pelos campos. Afinal servir-se das 

pernas a[↑`] vontade e[↑´] um pr<e>/i\vilégio tanto 

da espécie humana, como da animal! (Música de 

Cândido livre pelo cam<PO>pó. Surgem quatro 

heróis que alcançam-no, amarram-lhe e levam-no. 

Ouve-se um rufar de tambores. Entra o chefe 

emcima do globo e diz:) 

 

 
 
Acréscimo 
manuscrito, caneta 
de tinta azul. 
 
Supressão por 
sobreposição de 
sequência de XXX, 
substituição em curso 

CHEFE -  Estamos aqui nesse tribunal reunidos para julgar os 

teus atos. Quebrastes o regulamento. Já não podes 

ser herói. 

      Que preferes? Ser trinta ve<s>/z\es fustigado por 

todo o regimento <o> ou receber a um só tempo 

doze balas de chumbo na cabeça? 

 

 
 
 
 
Supressão e 
acréscimo 
manuscrito em tinta 
azul. 
Supressão por meio 
de sobreposição de 
de X  

CANDIDO -  As vontades são livres. Nem uma coisa nem outra 

pretendo! 

 

SUB:CHEFE -  Tens que fazer uma escolha.  

CANDIDO - Já que posso lançar mão dessa dádiva divina que se 

chama liberdade, prefiro ser açoitado! (Os homens 

cercam-lhe, tiram-lhe a farda e torturam-no até a 

exaustão). Por caridade! Peço por bem! Façam-se a 

gentileza de estourar-me a cabeça! (O sub-chefe dá 

um sinal de aquie[↑s]e[↑^]ncia, vendam-lhe os 

olhos, fazem-no ajoelhar. Todos se preparam para o 

fuzilamento. Surge o chefe!) 

Acréscimo 
manuscrito, caneta 
de tinta preta, na 
indicação: “O 
comentário é de 
Voltaire”, seguida de 
acréscimo, também 
manuscrito, mas em 
tinta azul, do sinal de 
interrogação, na 
margem direita. 
Demais movimentos 
se realizam em 
caneta de tinta azul 

CHEFE -  O que está acontecendo?  

SUB-CHEFE -  O nosso herói achando que era natural andar pelos 

campos e servir-se das pernas a[↑`] vontade, assim 

Acréscimo 
manuscrito de acento 
grave, tinta azul.  
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como os animais, quebrou o regulamento! 

 
 

CHEFE -  È então um metafísico! Ignorante por demais das 

coisas deste mundo! Sejamos clementes! Vamos 

absolvê-lo. E que o fato seja divulgado em todos os 

jornais de todo o mundo. Vamos demonstrar que não 

somos tão irracionais! Este é um herói que não nos 

serve! Deixemo<->/s\<lo> <ir> /que\ vá adiante. 

Antes daremos a ele a assistência médica necessária 

para que não venha a morrer das feridas que lhes 

fizeram. (Entram dois soldados com uma cama-maca 

põem Cândido sobre ela. São seguidos por duas 

enfermeiras e um médico que aplicam-lhe injeções e 

unguentos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Supressão de “-” por 
sobreposição do “s”; 
supressão de “lo”, 
por duas barras 
verticais; 
sobreposição 
datiloscrita imediata 
de “que” sobre a 
forma “ir” 

MÉDICO -  Temperatura!  

EnferMEIRAS (tomando a temperatura) Febril.   

MÉDICO -  Pulso  

ENFERMEIRAS 

-  

Acelerado  

MÉDICO -  Eletroencefalograma  

ENFERMEIRAS 

-  

Em desequilíbrio   

MÉDICO -  Apliquemos um eletrochoque para reintegra[↑´]-lo 

a[↑`] normalidade!. (Liga uns fios e dão um 

eletrochoque em Cândido que esperneia e acorda 

atordoado). 

Acréscimo 
manuscrito dos 
acentos, caneta de 
tinta azul 

MÉDICO -  Está curado. Já pode ir adiante. Aqui está [,] jovem. 

Alguns medicamentos para aplicações futuras. 

(Cândido recebe os medicamentos ainda atônito com 

o que lhe acontecera e sai. Ouve-se um clarim. Surge 

o chefe que discursa convidando seus aliados a 

Acréscimo 
manuscrito em caneta 
de tinta preta 
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defenderem a pátria.  

CHEFE -  Companheiros! Nossos inimigos estão prestes a nos 

atacar! É preciso defendermos a pátria do perigo 

vermelho, azul, rosa-choque, purpurina, colorido que 

nos ameaça! É preciso manter a ordem, a tradição, 

pátria e a família com unhas e dentes, com a 

coragem necessária para vencermos e impor nossos 

valores. (Ouve-se um grande estouro. Vários 

discursos do gênero são pronunciados em línguas 

diferentes. Em câmara lenta dois soldados se 

enfrentam numa luta. Os outros vão entrando com os 

corpos enrolados em ataduras e rolando pelo palco. 

Candido caminha por entre os corpos, pegando 

algumas provisões, ao mesmo tempo que se esconde 

para não ser percebido, trêmulo de medo.) 

 

CÂNDIDO -  É... Parece que está tudo de acordo com o direito 

público. Segundo Mestre Pangloss. Mas agora que já 

tenho algumas provisões, vou procurar algum lugar 

onde possa meditar sobre os efeitos e as causas, 

como um bom filosófo. (Sai. Os soldados cantam e 

dançam a música do “Ato heróico pela pátria”) 

Vamos a pátria 

Que é a honra 

Que é a vida 

É o lar supremo 

A força Heril 

Sobre a bandeira estremecida 

Avante, avante filho verde-anil 

Vamos avante companheiros 

Em marcha altiva para a frente 

Quer sobre rijos aguaceiros 

A noite ao frio 

Ao sol ardente 

Com o porte ereto 

E a crença n’alma 
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Marchemos pelo agreste solo 

Fora da luta, nas horas calmas 

com o pavilhão a tira colo. 

 (Surge um grupo do exército da salvação entoando 

cânticos. Trazem estandartes.) 

 

 
 

• Testemunho 2 
 

  
Pois bem, haveis de ver que todos os que 

fizeram grandes coisas foram povos armados, 

[//] como Nino armou os assírios, [/] Ciro 

(armou) os persas [/] e Alexandre (armou) ou 

macedônicos. Só conheço Aníbal e Pirro como 

exemplos de generais que fizeram grandes 

coisas com exércitos de mercenários. [/] Mesmo 

assim, [/] o seu êxito foi devido ao seu 

extraordinário gênio militar, <e lhes granjeou 

um tal prestígio>, que incutiu nos seus exércitos 

de mercenários o mesmo espírito e a 

organização das nações armadas.” (Maquiavel – 

séc XVI) 

“<Nos exércitos de demonstração e também em 

situações de combate>, as nossas armas 

começam a ser levadas a sério. Em menos de 

dez anos, um antiquado sistema de arsenais 

militares, com sete fábricas de revólveres..... deu 

lugar, hoje, à florescente competição entre 55 

empresas particulares que já empregam pelo 

menos 17.000 pessoas em diversos estados e 

terão neste ano uma receita não inferior a 7 

bilhões ....... A nossa indústria de equipamentos 

militares dá emprego a 100.000 trabalhadores, 

</> vende 30 bilhões e está em quinto lugar na 

lista das indústrias que mais exportam 

 

Acréscimo manuscrito da 
indicação IV , que 
indicando número de folha 

 
O trecho do discurso é 
colado, literalmente, no 
suporte.  
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manufaturados....... Hoje em dia </> já 

fabricamos de lança-pontes a lança-chamas, </> 

de <X> canhões a mísseis, </> de metralhadoras 

pesadas a tanques de guerra, de blindados a jatos 

de combate __ e pouco a pouco despontamos no 

clube internacional dos fabricantes de armas,  

</> em que durante séculos </> só têm tido 

assento </> os países industrializados.” (Veja - 

17/10/79) 

 
 Todos fazem uma saudação ao chefe no final. 

Cândido vê toda [↑a] cena sem <ente> entender 

o que está acontecendo. <c> /C\ongelam  a 

saudação e a postura. Dois <s> soldados 

aproximam-se e examinam Cândido. 

A supressão dos termos e 
reescrita imediata atende à 
necessidade ajuste de 
margens e adequação aos 
princípios de separação 
silábica.  

SOLDADO -  Camarada, aí temos um jovem bemfeito de 

corpo, e com a altura <ex> <EXIGIDA> exigida 

 

2º SOLDADO -  Não quer<es> jantar conosco [,] rapaz? Acréscimo manuscrito, 
caneta de tinta azul. 

CÂNDIDO -  <Senhores> [↑Amigos], fico muito feliz com o 

convite, mas não tenho dinheiro para pagar 

minha parte! 

Supressão, traços 
manuscritos horizontais, 
caneta de tinta azul 

SOLDADO -  Ah, jovem, quem possui <vossa> [↑sua]  

aparência e <vosso> [↑seu] mérito, <não> 

[↑jamais] paga<rá> coisa alguma <jamais>. 

<Não> te<ms>/m\ [↑Você não] um metro e 

setenta de altura? 

Supressão, traços 
manuscritos horizontais, 
caneta de tinta azul 

CÂNDIDO -  É a estatura que tenho [, ] cavalheiros!  

2º SOLDADO -  <Vinde> [↑Venha] conosco! Não apenas 

pagaremos a despesa, como <também> não lhe 

deixaremos faltar dinheiro. Nós, os homens [,] 

existimos para nos socorrer mutuamente.  

 

 
Supressão, traços 
manuscritos, caneta de 
tinta preta 

Cândido -  Te<ns>/m\ razão, foi o que sempre me afirmou 

o senhor Pangloss. E ob<s>servo que [,] em 
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verdade, tudo vai da melhor forma. 

 
SOLDADO -  <Aqui te<ns>/m\> [↑Tome] algum dinheiro para 

<<s>/t\>/s \uas despesas. 

 

CÂNDIDO -  Não precisa fazer um vale como garantia?  

SOLDADO -  De forma alguma. Vamos ao jantar. <[Tira do 

alforje um braço que dá para Cândido]> 

Acréscimo feito em caneta 
de tinta azul, supressão 
por sobreposição de riscos 
em tinta preta 

2º CÂNDIDO -  <Não> ama<is> [↑Não é verdade que você] com 

ternura?... 

 

CÂNDIDO - Oh [!] sim. Amo com ternura a menina 

Cunegundes. 

 

SOLDADO -  Não! Perguntamos se não ama<is> com ternura 

nosso chefe! 

 

Cândido -  Nem um pouco! Nunca o vi.  

2º SOLDADO -  Como? <é> /É\ o mais encantador dos chefes! 

<e> /E\ é preciso brindar-lhe a saúde! 

 

CÂNDIDO -  Oh! <c>/C\om prazer [,] senhores!  

OS DOIS 

SOLDADOS -  

Viva o chefe! (Cândido não entende)  

 

Soldado -  

 

Repete conosco! Viva o chefe! 

Mudança de folha, 
indicação do número de 
página VII , em tinta azul, 
na margem superior 
direita 

CÂNDIDO -  Viva o chefe! (Repetem várias vezes a saudação)  

SOLDADO -  Basta! <Sois> [↑Você] agora [é] o apoio, o 

sustentáculo, o defensor, o herói de nossa raça! 

<Vossa> [↑Sua] fortuna está <p>/tr\a<ss>/ç\ada 

e <vossa> [↑Sua] glória garantida! (Entra uma 

marcha militar< ) > /.\ < ( > O exercito [,] que 

estava [,] imóvel começa a fazer ordem unida. 
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Os dois soldados tiram a roupa de Cândido e 

poe-lhe uma farda. O chefe começa a dar 

ordens.) 

CHEFE -  Esquerda, volver! 

Direita, volver! 

Segurar arma<s>! 

Apontar! Atirar! 

(Cândido não consegue executar as ordens com 

precisão) 

Alto! d<e>em-lhe trinta chicotadas! (Dois 

homens se aproximam e dão-lhe trinta 

chicotadas. Cândido aturd<o>/u\rdido geme, 

sem entender bem porque está apanhando. Ao 

final o chefe recomeça a ordem unida) 

Esquerda, volver! 

Direita, volver! 

Segurar arma!  

Apontar! Atirar! 

(Cândido não consegue atirar) 

Alto!< d[↑^]e[↑e]m-lhe> [↑Dêem-lhe] vinte 

chicotadas! (Os dois soldados executam as 

ordens. Cândido <geme> geme. O chefe repete a 

manobra. Cândido consegue realiza<r> [↑la] e 

fica muito feliz. É ovacionado e saudado como 

Herói. Fazem duas filas, ele passa entre elas 

indo até o chefe e é condecorado) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acréscimo na entrelinha 
superior  realizado com 
caneta de tinta preta 
 
 
Supressão por 
sobreposição de sequência 
de XXX 

TODOS -  Viva o nosso herói! Viva o nosso herói! Viva o 

nosso herói! (Dão uma volta com Cândido e o 

chefe no alto do globo, vindos do fundo. 

Retiram-se todos, ficando Cândido só e feliz) 

 

CÂNDIDO -  Agora que fui aceito e até já sou herói, posso 

estar mais a[↑`] vontade! <p> /P\osso mesmo ser 

um boy [,] <e> andar despreocupado pelos 

campos. <a> /A\final servir-se das pernas a[↑`] 

vontade e[↑´] um pr<e>/i\vilégio tanto da 
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espécie humana, como da animal! (Música de 

Cândido livre pelo cam<PO>po. Surgem quatro 

<heróis> [↑soldados.] <que> <a> /A\lcançam-

<no> [↑no], amarram-<lhe> [↑no] e levam-no. 

Ouve-se um rufar de tambores. Entra o [↑sub] 

chefe e<m>/n\cima do globo e diz:) 

CHEFE -  <Estamos aqui nesse tribunal reunidos para 

julgar os <t>/s\eus atos>. [ [↑Você] 

Quebr<astes>[↑ou] o regulamento. Já não 

pode<s> ser herói. 

      Que prefere<s>? Ser trinta ve<s>/z\es 

fustigado por todo o regimento <o> ou receber a 

um só tempo doze balas de chumbo na cabeça?] 

 

 

Colchetes manuscritos em 
azul isolam a passagem 
“[ ↑Você] 
Quebr<astes>[↑ou] o 
regulamento. Já não 
pode<s> ser herói. Que 
prefere<s>? Ser trinta 
ve<s>/z\es fustigado por 
todo o regimento <o> ou 
receber a um só tempo 
doze balas de chumbo na 
cabeça?” 

 

CANDIDO -  As vontades são livres. N<em>/ão\ [↑pretendo] 

umanem coisa /!\ nem outra <pretendo>! 

Trecho sublinhado por 
traço horizontal 
manuscrito, caneta em 
tinta azul. 

SUB:CHEFE -  [↑Você]Te<ns>/m\ que fazer uma escolha. /E 

já!\ 

 

CANDIDO - <Já que posso lançar mão dessa dádiva divina 

que se chama liberdade,> 

 [↑ Já que posso escolher...] prefiro ser açoitado! 

(Os homens cercam-<lhe> [↑ no], tiram-lhe a 

farda e torturam-no até a exaustão). Por 

caridade! Peço por bem! Façam-se a gentileza de 

estourar-me a cabeça! (O sub-chefe dá um sinal 

de aquie[↑s]e[↑^]ncia, vendam-lhe os olhos, 

fazem-no ajoelhar. Todos se preparam para o 

fuzilamento. Surge o chefe!) 

 

 
 
 
Supressão de “lhe” e 
sobreposição de “no”, 
por caneta de tinta azul, 
mais em tom mais escuro 
que o utilizado nos demais 
movimentos 

CHEFE -  O que está acontecendo?  

SUB-CHEFE -  O nosso herói, [achando que era natural andar Colchetes manuscritos, 
tinta azul, isolam o trecho 
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pelos campos e servir-se das pernas a[↑`] 

vontade,] assim como os animais, quebrou o 

regulamento! 

CHEFE -  [ È então um metafísico! Ignorante por demais 

das coisas deste mundo!] 

 Sejamos clementes! Vamos absolvê-lo. E que o 

fato seja divulgado em todos os jornais de todo o 

mundo. Vamos demonstrar que não somos tão 

irracionais! Este é um herói que não nos serve! 

Deixemo<->/s\<lo> <ir> /que\ [↑ se]  vá 

<adiante.> /Mas\ <A>/a\ntes daremos a ele a 

assistência médica necessária para que não 

venha a morrer das feridas que lhes fizeram. 

(Entram dois soldados com uma cama-maca 

põem Cândido sobre ela. São seguidos por duas 

enfermeiras e um médico que [↑lhe] aplicam-

<lhe> injeções e unguentos). 

Colchetes manuscritos, 
tinta azul, isolam o trecho 

 
 
 
 
 
 
 
Supressão de “lo” por  
sobreposição de barras 
verticais 
 
 
 
 
 
 
Supressão e deslocamento 
de “lhe”, em caneta de 
tinta azul, em tom mais 
escuro que o utilizado nos 
demais movimentos 

MÉDICO -  Temperatura!  

EnferMEIRAS (tomando a temperatura) Febril.   

MÉDICO -  Pulso  

ENFERMEIRAS 

-  

Acelerado  

MÉDICO -  Eletroencefalograma  

ENFERMEIRAS 

-  

Em desequilíbrio   

MÉDICO -  Apliquemos um eletrochoque para reintegra[↑´]-

lo a[↑`] normalidade!. (Liga uns fios e dão um 

eletrochoque em Cândido que  

 

 
 
 

 

 
 
 
Mudança de folha, 
indicação do número de 
página VII , em tinta azul, 
na margem superior 
direita  
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esperneia e acorda atordoado). 

MÉDICO -  Está curado. Já pode ir adiante. Aqui está /,\ 

jovem. Alguns medicamentos para aplicações 

futuras. (Ca[↑^]ndido recebe os medicamentos 

ainda atônito com o que lhe acontecera e sai. 

Ouve-se um clarim. Surge o chefe que discursa 

convidando seus aliados a defenderem a pátria.  

 

CHEFE -  Companheiros! Nossos inimigos estão prestes a 

nos atacar! É preciso defendermos a pátria do 

perigo vermelho, azul, rosa-choque, purpurina, 

colorido que nos ameaça! É preciso manter a 

ordem, a tradição, pátria e a família como unhas 

e dentes, com a coragem necessária para 

vencermos e impor nossos valores. (Ouve-se um 

grande estouro. Vários discursos no gênero são 

pronunciados em línguas diferentes. Em câmara 

lenta dois soldados se enfrentam numa luta. Os 

outros vão entrando com os corpos enrolados em 

ataduras e rolando pelo palco. Candido caminha 

por entre os corpos, pegando algumas provisões, 

ao mesmo tempo [↑em] que se esconde para não 

ser percebido, tre[↑^]mulo de medo.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dois traços verticais 
sublinham, em azul, a 
expressão “dois 
soldados” 
 
 
 
 
Acréscimo manuscrito em 
caneta de tinta preta 

CA[↑^]NDIDO -  <É... Parece que está tudo de acordo com o 

direito público,> [↑ Bem, para tudo há uma razão 

suficiente]  <S> /s\egundo Mestre Pangloss. Mas 

agora que já tenho algumas provisões, vou 

procurar algum lugar onde possa meditar sobre 

os efeitos e as causas <,como um bom filósofo>. 

(Sai. Os soldados cantam e dançam a música do 

“Ato heróico pela pátria”) 

Vamos a pátria 

Que é a honra 

Que é a vida 

É o lar supremo 

A força Heril 
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Sobre a bandeira estremecida 

Avante, avante filho verde-anil 

Vamos avante companheiros 

Em marcha altiva para a frente 

Quer sobre rijos aguaceiros 

A noite ao frio 

Ao sol ardente 

Com o porte ereto 

E a crença n’alma 

Marchemos pelo agreste solo 

Fora da luta, nas horas calmas 

com o pavilhão a tira colo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma linha manuscrita, em 
caneta de tinta azul, 
divide as cenas neste 
momento do texto  

 (Surge um grupo do exército da salvação 

entoando cânticos. Trazem estandartes.) 

Acréscimo manuscrito na 
indicação Cena 5 

 
 
 

• Testemunho 3 
 

 Ouve-se uma marcha militar, surge Pangloss de chefe e no 

alto do globo, que agora virado é uma arma de guerra, com 

canos apontando em várias direções. O exército é 

composto de soldados com vários tipos de farda, de vários 

países e de várias épocas. O chefe faz um discurso falando 

da necessidade da guerra.  

  

CHEFE -  Pois bem, haveis de ver que todos os que fizeram grandes/ 

coisas foram povos armados, como Nino armou os 

assírios, Ciro (armou) os persas e Alexandre (armou) ou 

macedônicos. Só conheço Aníbal e Pirro como exemplos 

de generais que fizeram grandes coisas com exércitos de 

mercenários. Mesmo assim, o seu êxito foi devido ao seu 

extraordinário gênio militar, e lhes granjeou um tal 
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prestígio, que incutiu nos seus exércitos de mercenários o 

mesmo espírito e a organização das nações armadas.” 

(Maquiavel – séc XVI) 

“Nos exércitos de demonstração e também em 

situações de combate, as nossas armas começam a ser 

levadas a sério. Em menos de dez anos, um antiquado 

sistema de arsenais militares, com sete fábricas de 

revólveres..... deu lugar, hoje, à florescente 

competição entre 55 empresas particulares que já 

empregam pelo menos 17 MIL pessoas em diversos 

estados e terão neste ano uma receita não inferior a 7 

bilhões ....... A nossa indústria de equipamentos 

militares dá emprego a cem mil trabalhadores, vende 

30 bilhões e está em quinto lugar na/ lista das 

indústrias que mais exportam manufaturados....... 

Hoje em dia/ já fabricamos de lança-pontes a lança-

chamas, de canhões a mísseis, de metralhadoras 

pesadas a tanques de guerra, de blindados a jatos de 

combate<s> -  e pouco a pouco despontamos no clube 

internacional dos fabricantes de armas, em que 

durante séculos só têm tido assento os países 

industrializados.” (Veja - 17/10/79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobreposição 
datiloscrita de 
barra vertical para 
marcar a supressão 

 

 

 Todos fazem uma saudação ao chefe no final. Cândido vê 

toda cena sem entender o que está acontecendo. Congelam 

a saudação e a postura. Dois soldados aproximam-se e 

examinam Cândido. 

  

SOLDADO -  Camarada, aí temos um jovem bem feito de corpo, e com a 

altura exigida. 
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2º SOLDADO -  Não queres jantar conosco  rapaz?   

CÂNDIDO -  Amigos, fico muito feliz com o convite, mas não tenho 

dinheiro para pagar a minha parte! 

  

SOLDADO -  Ah, jovem, quem possui sua aparência e seu mérito jamais 

paga coisa alguma. Você não tem um metro e setenta de 

altura? 

  

CÂNDIDO -  É a estatura que tenho cavalheiros!   

2º SOLDADO -  Venha conosco! Não apenas pagaremos as despesas, como 

não lhe deixaremos faltar dinheiro. nós, os homens, 

existimos para nos socorrer mutuamente.  

  

Cândido -  Tem razão, foi o que sempre me afirmou o senhor 

Pangloss. E observo que, em verdade, tudo vai da melhor 

forma. 

  

SOLDADO -  Tome algum dinheiro para suas despesas.   

CÂNDIDO -  Não precisa fazer um vale como garantia?   

SOLDADO -  De forma alguma. Vamos ao jantar.    

2º CÂNDIDO -  Não é verdade que você ama com ternura?...   

CÂNDIDO - OH! Sim. Amo com ternura a menina Cunegundes.   

SOLDADO -  Não! Perguntamos se não amais com ternura o nosso 

chefe! 

  

Cândido -  Nem um pouco! Nunca o vi.   

2º SOLDADO -  Como? É o mais encantados dos chefes! E é preciso 

brindar-lhe à saúde! 

  

CÂNDIDO -  Oh! Com prazer senhores!   

OS DOIS 

SOLDADOS -  

Viva o chefe! (Cândido não entende)   

Soldado -  Repete conosco! Viva o chefe!   
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CÂNDIDO -  Viva o chefe! (repetem várias vezes a saudação)   

SOLDADO -  Basta! Você agora é o apoio, o sustentáculo, o defnsor, o 

herói de nossa raça! Sua fortuna está traçada e sua glória 

garantida! (entra uma marcha militar. O exército, que 

estava imóvel, começa a fazer ordem unida. Os dois 

soldados tiram a roupa de Cândido e põem-lhe uma farda. 

O chefe começa a dar ordens.) 

  

CHEFE -  Esquerda, volver! 

Direita, volver! 

Segurar arma! 

Apontar! Atirar! 

(Cândido não consegue executar as ordens com 

precisão) 

Alto! Dei-lhe trinta chicotadas! (Dois homens se 

aproximam e dão-lhe trinta chicotadas. Cândido 

aturdido geme, sem entender bem porque está 

apanhando. Ao final o chefe recomeça a ordem unida. 

Esquerda, volver! 

Direita, volver! 

Segurar arma!  

Apontar! Atirar! 

(Cândido não consegue atirar) 

Alto! Dei-lhe vinte chicotadas! (os dois soldados 

executam as ordens. Cândido geme. O chefe repete a 

manobra. Candido consegue realiza-la e fica muito 

feliz. É ovacionado e saudado como herói. Fazem 

duas filas, ele passa entre elas indo até o chefe e é 

condecorado) 

  

TODOS -  Viva o nosso herói! Viva o nosso herói! Viva o nosso 

herói! (dão uma volta com Candido e o chefe no alto do 

globo, vindos do fundo. Retiram-se todos, ficando 

Cândido só e feliz) 
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CÂNDIDO -  Agora que fui aceito e até já sou herói, posso estar mais a 

vontade! Posso mesmo ser um boy, a andar despreocupado 

pelos campos. Afinal servir-se das pernas à vontade é um 

privilégio tanto da espécie humana, como da animal! 

(música de Cândido livre pelo campo. Surgem quatro 

soldados. alcançam-no, amarram-no e levam-no. Ouve-se 

um rufar de tambores. Entra o sub-chefe em cima do globo 

e diz:) 

  

CHEFE -  Estamos aqui neste tribunal reunidos para julgar os teus 

atos. Você quebrou o regulamento. Já não pode ser herói. 

Que prefere? Ser trinta vezes fustigado por todo o 

regimento ou receber a um só tempo doze balas de 

chumbo na cabeça? 

  

CANDIDO -  As vontades são livres. Não pretendo uma coisa nem 

outra! 

  

SUB:CHEFE -  Você tem fazer uma escolha. E já!   

CANDIDO - Já que posso escolher... prefiro ser açoitado! (Os homens 

cercam-no, tiram-lhe a farda e torturam-no até a exaustão). 

Por caridade! Peço por bem! Façam-me a gentileza de 

estourar-me a cabeça! (O Sub-chefe dá um sinal de 

aquiescência, vendam-lhe os olhos, fazem-no ajoelhar. 

Todos se preparam para o fuzilamento. Surge o chefe.) 

  

CHEFE -  O que está acontecendo?   

SUB-CHEFE -  O nosso herói, achando que era natural andar pelos 

campos e servir-se das pernas a[↑`] vontade, assim como 

os animais, quebrou o regulamento! 

 

Acréscimo 
manuscrito, tinta 
azul. 

 

CHEFE -  È então um metafísico! Ignorante por demais das coisas 

deste mundo! Sejamos clementes! Vamos absolvê-lo. E 

que o fato seja divulgado em todos os jornais de todo o 

mundo. Vamos demonstrar que não somos tão irracionais! 

Este é um herói que não nos serve! Deixemos que se vá. 

Mas antes daremos a ele a assistência médica necessária 

  



135 

 

para que não venha a morrer das feridas que lhes fizeram. 

(Entram dois soldados com uma cama-maca põem 

Cândido sobre ela. São seguidos por duas enfermeiras e 

um médico que lhe aplicam injeções e unguentos). 

MÉDICO -  Temperatura!   

ENFERMEIRAS (tomando a temperatura) Febril.    

MÉDICO -  Pulso   

ENFERMEIRAS 

-  

Acelerado   

MÉDICO -  Eletroencefalograma   

ENFERMEIRAS 

-  

Em desequilíbrio    

MÉDICO -  Apliquemos um eletrochoque para reintegrá-lo à 

normalidade!. (Liga<m> uns fios e dão um eletrochoque 

em Cândido que esperneia e acorda atordoado). 

  

MÉDICO -  Está curado. Já pode ir adiante. Aqui está, jovem, alguns 

medicamentos para aplicações futuras. (Cândido recebe os 

medicamentos ainda atônito com o que lhe acontecera e 

sai. Ouve-se um clarim. Surge o chefe que discursa 

convidando seus aliados a defenderem a pátria.  

  

CHEFE -  Companheiros! Nossos inimigos estão prestes a nos atacar! 

É preciso defendermos a pátria do perigo vermelho, azul, 

rosa choque, purpurina, colorido que nos ameaça! É 

preciso manter a ordem, a tradição, pátria e a família como 

unhas e dentes, com a coragem necessária para vencermos 

e impor nossos valores. (Ouve-se um grande estouro. 

Vários discursos no gênero são pronunciados em línguas 

diferentes. Em câmara lenta, dois soldados se enfrentam 

numa luta. Os outros vão entrando com os corpos 

enrolados em ataduras e rolando pelo palco. Sons e 

gemidos. Desce a imagem de vários ditadores ao fundo. 

Candido caminha por entre os corpos, pegando algumas 
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provisões, ao mesmo tempo que se esconde para não ser 

percebido, trêmulo de medo.) 

CÂNDIDO -  Bem, para tudo há uma razão suficiente, segundo Mestre 

Pangloss. Mas agora que já tenho algumas provisões, vou 

procurar algum lugar onde possa meditar sobre os efeitos e 

as causas, como um bom filosófo. (As<e> /i\. Os soldados 

cantam e dançam a música do “Ato heróico pela pátria”) 

Vamos à pátria 

Que é a honra 

Que é a vida 

É o lar supremo 

A força Heril 

Sobre a bandeira estremecida 

Avante, avante filho verde-anil 

Vamos avante companheiros 

Em marcha altiva para a frente 

Quer sobre rijos aguaceiros 

A noite ao frio 

Ao sol ardente 

Com o porte ereto 

E a crença n’alma 

Marchemos pelo agreste solo 

Fora da luta, nas horas calmas 

Com o pavilhão a tira colo. 

  

 (Surge um grupo do exército da salvação entoando 

cânticos. Trazem estandartes.) 

 

  

4.2.2.3 Comentário geral sobre o processo de construção da cena  
 

Três testemunhos permitem a leitura da cena. O primeiro, um datiloscrito com 

intervenções manuscritas, corresponde à primeira versão, composta de quatro momentos 

genéticos: a escritura da cena; as campanhas de correção gramatical em caneta de tinta azul,; 
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o acréscimo, também em tinta azul, de uma informação acessória a respeito de determinada 

passagem; a inclusão de sinal de pontuação, ponto de interrogação. 

O Testemunho 2, cujas folhas estão dividas em dois blocos do dossiê em estudo, a 

primeira parte na Pasta; a segunda, no envelope, é o momento genético em que o trabalho de 

reescritura mais se mostra. Além da continuidade das campanhas de revisão gramatical 

iniciadas no primeiro testemunho, a dramaturga investe ainda em um movimento de mudança 

de pessoas gramaticais, da segunda para terceira do plural, dotando o texto de uma linguagem 

informal, menos rebuscada.  

O Testemunho 3, datiloscrito, com pontuais intervenções manuscritas, é a cópia 

daquele enviado para o Serviço de Censura e traz o último estado do texto conhecido até o 

momento. 

De forma esquemática, o quadro que segue sintetiza a história do processo de 

construção da cena: 

 Quadro 20 – História do processo de construção da Cena 4 

CENA 4, ATO 1 
 
 
 
 
 

Testemunho 
1 

(Misto) 

 
 
 
 
 

Versão 1 

Momento genético A: Escritura datiloscrita da cena 
Momento genético B: Campanhas de revisão gramatical, 
caneta de tinta azul: 

• B1: Acréscimo de sinais de pontuação; 
• B2: Correção em separação silábica; 
• B3: Acréscimo de acentos gráficos;  
• B4: Correções ortográficas. 

Momento genético C: Acréscimo da indicação, tinta 
azul, O comentário é de Voltaire 
Momento genético D: Acréscimo, tinta preta, de ponto 
de interrogação na indicação O comentário é de 
Voltaire 

Testemunho 
2 

(Misto) 

Versão 2 Momento genético A: Transcrição das citações de 
Maquiavel e da Revista Veja, posteriormente 
incorporadas ao discurso do chefe. 
Momento genético B: Colagem das transcrições  
Momento genético C: Campanhas de revisão gramatical, 
caneta de tinta azul: 

• B1: Acréscimo de sinais de pontuação; 
• B2: Correção em separação silábica; 
• B3: Acréscimo de acentos gráficos;  
• B4: Correções ortográficas. 

Momento genético D: Acréscimo, tinta azul, da 
numeração de folhas. 
Momento genético E: Campanha de reescritura, 
substituição das formas de segunda pessoa de singular 
pelas formas de terceira. 
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Testemunho 
C 

(Datiloscrito) 

Versão 3 
(Manuscrito 

passado a limpo) 

Momento genético A: Reescritura datiloscrita da Versão 
2, conforme momentos genéticos A,B.C,D e E. 

 
 
4.2.2.4 Exercício de Crítica Genética 

 
O critério primeiro de escolha desta cena para edição está, como se disse, na presença 

do objeto cênico que ritualiza o poder em seu exercício em distintas dimensões. A cena traz o 

globo de volta e, com ele, em seu alto, o filósofo Pangloss, agora chefe de guerra, sobre um 

tanque, pronto para o discurso e o posterior combate. O poder, que, na primeira cena, se 

exercia pela via do saber – domínio das cabeças – agora se marca pela força, pelo armamento 

de guerra.  

Na primeira versão para a cena, enquanto o filósofo surgia, desceriam no palco, ao 

fundo, imagens de ditadores de diferentes momentos históricos e lugares do mundo – ou do 

globo, sobre o qual Pangloss está. Os ditadores seriam Hitler, Pinochet, Stalin, Id Amin, entre 

outros, que dividiram o espaço cênico com o instrumento de guerra e aquele que, em seu 

centro, ritualiza o poder. A memória dos ditadores, evocada na cena, dialogaria com a 

memória recente do povo do Brasil, em tempo de reabertura política e fechamento do ciclo 

ditatorial iniciado em 1964. Colocar os ditadores em cena seria, pois, reativar tal memória, 

indicando que o exercício arbitrário e fechado do poder não era um dado de nosso tempo, de 

nosso país, de nosso lugar. Pangloss se fundiria e confundiria, na cena, com seus iguais, no 

sentido de que, naquele momento, ele também se valeria da força militar para exercer a sua 

autoridade.  

No entanto, em um movimento de sobreposição de traços em caneta de tinta azul, a 

referência aos nomes dos ditadores é suprimida e Pangloss figura em cena acompanhado 

apenas de um exército, fardado, em primeira versão, vestido de vários tipos de farda, em 

segunda. A referência à(s) Ditadura(s) passa agora a ser implícita, marcada apenas pela 

posição cênica da personagem e pelos atos que desencadeia.  

O fato é que, mesmo sem as imagens, o filósofo no alto retextualiza essa memória, 

marcando, em sua fala e postura, o poder que exerce e a sustentação física e ideológica – ele é 

um pensador – que o garante. A leitura da peça, em seus movimentos de reescrita, põe em 

questão a relação saber e poder, levando este último ao extremo declarado de sua 

manifestação, como se nota da cena editada e nos movimentos que ali se encenam. 

O primeiro momento dessa parte do espetáculo é marcado por um discurso, indicado 

apenas pela orientação “O chefe faz um discurso falando da necessidade do armamento de 
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guerra”, que é seguida por um espaço em branco, onde, em outro momento, serão coladas – 

aqui, literalmente – as palavras que serão proferidas. A indicação diz se tratar de um discurso 

sobre a necessidade do armamento de guerra, mas, em momento posterior, assume um caráter 

mais genétrico, tornando-se somente (versão 3, encaminhada para o Serviço de Censura) um 

discurso a respeito da “necessidade da guerra”. O que se nota, no entanto, é que, embora esta 

última versão suprima “armamento”, a fala de Pangloss, agora chefe, centra-se nessa questão, 

mobilizando recortes do pensamento do filósofo Maquiavel e de um trecho de reportagem a 

respeito da questão, publicado na Revista Veja, em 17 de outubro de 1979. 

A construção do discurso se dá em uma específica temporalidade, marcada por quatro 

momentos: no primeiro, indica-se que o mesmo acontecerá, faz-se menção ao mesmo, mas 

não se observam as palavras do quais ele se constituirá no espaço gráfico do suporte; no 

segundo momento, nota-se que, em folha separada, foi feita a transcrição das passagens 

utilizadas; em terceiro momento, ainda no primeiro suporte, cola32-se o pedaço de papel no 

qual se inscreveram as citações e, por fim, em outro suporte, no mesmo momento de 

datilografia, registra-se a versão completa já com a alteração há pouco mencionada.  

A cena se constrói no princípio da intertextualidade, da colagem. O filósofo Pangloss, 

no lugar de chefe militar, incorpora a fala de um outro filósofo, que fala como um chefe, e 

enaltece os grandes líderes que exerceram o poder pela via da declarada dominação, da 

violência física e simbólica, da imposição pela força. O trecho colado traz as conquistas dos 

povos armados, como os assírios, os persas, os macedônicos, que conquistaram territórios 

com a força das armas e seu poder. Ainda na fala de Pangloss, colada de Maquiavel, há um 

enaltecimento do gênio militar, que aqui pode ser lido como uma crítica, uma ironia, no 

sentido de se enunciar uma coisa para produzir o entendimento de outra. Além disso, na 

esteira do filósofo, os dados da então crescente e próspera indústria de armas do Brasil 

ratificam a necessidade do armamento bélico na conquista e na manutenção das estruturas de 

poder. 

O recurso intertextual, que coloca a literatura, o teatro, a filosofia e o jornalismo em 

diálogo, mostra-se uma produtiva estratégia para a encarnação do produto tecido no contexto 

histórico e social em que ele se realiza, indicando aos leitores/espectadores que a realidade 

construída no palco se funde no que mais costumeiramente se chama de real e que o discurso 

do filósofo, enunciado do alto do símbolo de poder se filia – aqui, declaradamente – a tantos 

outros que se constroem nessa mesma ordem.  

                                                      
32 O trecho é literalmente colado ao suporte. 
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Haveria, nesse sentido, do ponto de vista de Pangloss até aqui, duas possibilidades de 

exercício de poder: a dominação das cabeças, pela via do saber; a dominação e subjugação 

dos corpos, pela via das armas. É necessário, portanto, que o poder se arme de ideologias que 

o constituem e sustentam e de armas que o mantenham quando os corpos resolverem se 

insurgir.  

O discurso de Pangloss está assim, em alguma medida, associado também ao que se 

dava naquele momento da história do Brasil. A governabilidade se  amparava por um aparato 

ideológico: havia o controle de algumas cabeças, mas se dava também – esobretudo – pelas 

vias das armas militares que sustentavam aquela estrutura. Os que estavam no outro lado da 

“guerra” em posições específicas, embora outras, valiam-se da manipulação das cabeças, 

como o filósofo, que apertou botões para dar vida às estátuas, mas pegaram em armas quando 

somente o discurso não deu conta de suas questões. O filósofo, do alto do globo, impõe e 

opera a sujeição dos corpos por um sistema de saber que o constrói e um arsenal bélico-

militar que o esteia.  

Feito o convite às armas, a cena segue com uma saudação e participação de Cândido, 

que, mesmo não entendendo o que está acontecendo, é examinado pelos soldados com várias 

fardas, referido como alguém bem feito de corpo e com altura exigida, e convidado para um 

jantar. A linguagem das falas, em primeiro momento é marcada pela segunda pessoa de 

singular, mais formal, mas, em segundo momento de escritura, é substituída, pela supressão, 

das desinências verbais pela expressão menos formal da terceira pessoa. O tu, no movimento 

de reescrita, dá lugar ao você, o que confere mais intimidade, informalidade à passagem, mas 

é novamente reestabelecido na versão encaminhada para o Serviço de Censura.  

Cândido, antes de dizer sim ao convite para o jantar, demonstra a impossibilidade de 

participar do mesmo por conta de sua precária condição financeira. Para se referir aos 

soldados, ele faz uso inicial no vocativo “Senhores”, que, nas versões seguintes, foi 

substituído por “Amigos”. 
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Quadro 21 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da fala de Cândido aos soldados 

Momento 1 (Datiloscrito) Momento 2 (Datiloscrito com 

intervenção manuscrita) 

Momento 3 (Datiloscrito) 

Senhores, fico feliz com o 

convite, mas não tenho 

dinheiro para pagar minha 

parte 

<Senhores> [↑ Amigos], fico 

feliz com o convite, mas não 

tenho dinheiro para pagar 

minha parte 

Amigos, fico feliz com o 

convite, mas não tenho 

dinheiro para pagar minha 

parte 

 

A forma “Senhores” cedeu lugara um tratamento informal, menos cerimonioso. 

Cândido chama os soldados de amigos, porque assim eles se apresentam, e aceita seu convite, 

mesmo que não disponha de dinheiro. Se, na perspectiva de Cândido, o discurso deixou a 

formalidade e passou ao registro informal, em contrapartida, na reescrita de sua fala, os 

soldados passam a usar uma modalidade de língua mais coloquial, substituindo as formas de 

segunda pessoa de singular pela forma de terceira pessoa de plural, como se vê no quadro que 

segue: 

 

Quadro 22 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da fala dos soldados a Cândido 

Momento 1 (Datiloscrito) Momento 2 (Datiloscrito com 
intervenção manuscrita) 

Momento 3 (Datiloscrito) 

Ah, jovem, quem possui 
vossa aparência e vosso 
mérito, não pagará coisa 
alguma jamais. Não tens 
um metro e setenta de 
altura? 

Ah, jovem, quem possui <vossa> 
[↑sua] aparência e <vosso> [↑seu] 
mérito, <não> [↑jamais] paga<rá> 
coisa alguma <jamais>. [↑Você 
não tem] <Não> te<ns>/m\ um 
metro e setenta de altura? 

Ah, jovem, quem possui 
sua aparência e seu mérito 
jamais paga coisa alguma. 
Você não tem um metro e 
setenta de altura? 

 

Depois disso, os soldados enunciam o discurso da solidariedade, que tem as pessoas 

gramaticais ajustadas, em coerência com o movimento que se observa desde algumas falas 

anteriores33: 

 

 

 

 

                                                      
33 Os ajustes de pessoa gramatical se repetem pelas réplicas seguintes, sempre marcados pela mudança 
das pessoas gramaticais: da segunda para a terceira pessoa do singular. 
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Quadro 23 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da fala dos soldados sobre solidariedade 
entre os homens 

Momento 1 (Datiloscrito) Momento 2 (Datiloscrito com 
intervenção manuscrita) 

Momento 3 (Datiloscrito) 

Vinde conosco! Não apenas 

pagaremos a despesa, como 

também não lhe deixaremos 

faltar dinheiro. Nós, os homens 

existimos para nos socorrer 

mutuamente.  

<Vinde> [↑Venha] conosco! 

Não apenas pagaremos a 

despesa, como <também> não 

lhe deixaremos faltar dinheiro. 

Nós, os homens [,] existimos 

para nos socorrer mutuamente. 

Venha conosco! Não apenas 

pagaremos as despesas, 

como não lhe deixaremos 

faltar dinheiro. Nós, os 

homens, existimos para nos 

socorrer mutuamente. 

 

Depois desse discurso, ele vai em seu seguimento, marcado pela crença e pela 

esperança que lhe é peculiar. Não há oscilações de escrita nessa passagem do texto, as versões 

são equivalentes, no entanto, a fala que segue: “Aqui tens algum dinheiro para tuas despesas” 

tem diferentes equivalências nas versões posteriores: em primeira versão, há um acréscimo de 

onde seria o referido “aqui”, na ação praticada pelo soldado, que “Tira do alforje um braço 

que dá para Cândido”, como se essa representação fosse o “aqui” onde estaria o dinheiro. No 

entanto, esse acréscimo é suprimido em momento posterior, voltando a cena apenas à 

indicação de que há um objeto – ou lugar para o qual se aponta – em que está o dinheiro de 

que Cândido precisa para suas despesas. 

Os soldados perguntam a Cândido se ele “ama com ternura”, ao que o mesmo 

responde “Oh sim. Amo com ternura a menina Cunegundes”, mas a resposta esperada não é 

essa, e Cândido, do mesmo modo que descumpriu um regulamento sem o conhecer, constrói 

uma resposta inadequada para uma pergunta formulada em função de um equívoco. Os 

soldados fazem a saudação ao chefe e o jovem, sem entender, também participa da mesma. 

Depois da declaração de amor ao chefe, Cândido é aclamado herói, sem nenhuma reação, 

problematização ou questionamento, ele vê o mundo com seus óculos azuis e pintou tudo em 

tom de verde, o qual lhe permite sempre confiar.  

O chefe entra em cena e dá ordens, Cândido tenta obedecer, mas não consegue 

executá-las com precisão, o que gera o primeiro castigo: ele recebe trinta chicotadas, sem 

entender a razão pela qual está apanhando. O chefe ordena que Cândido atire, ele também não 

consegue fazê-lo e, mais uma vez, recebe trinta chicotadas. Depois que consegue realizar, 

alegra-se e é ovacionado como herói pelos pares.  
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Aprovado nas tarefas e reconhecido herói, Cândido vai ao campo exercer a felicidade 

pelo reconhecimento, mas, enquanto “anda despreocupado”, é recapturado por soldados, em 

primeiro momento, heróis, que o prendem e levam de volta ao chefe: 

 
 

 Quadro 24 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da prisão de Cândido e de seu breve 
exercício de liberdade 

Momento 1  

(Datiloscrito) 

Momento 2  

(Datiloscrito com 

intervenção manuscrita) 

Momento 3  

(Datiloscrito) 

Agora que fui aceito e até já sou 

herói, posso estar mais a 

vontade! posso mesmo ser um 

boy e andar despreocupado 

pelos campos. afinal servir-se 

das pernas a[↑`] vontade e[↑´] 

um pr<e>/i\vilégio tanto da 

espécie humana, como da 

animal! (Música de Cândido 

livre pelo cam<PO>pó. Surgem 

quatro heróis que alcançam-no, 

amarram-lhe e levam-no. Ouve-

se um rufar de tambores. Entra o 

chefe emcima do globo e diz:) 

Agora que fui aceito e até já sou 

herói, posso estar mais a[↑`] 

vontade! <p> /P\osso mesmo 

ser um boy [,] <e> andar 

despreocupado pelos campos. 

<a> /A\final servir-se das 

pernas a[↑`] vontade e[↑´] um 

pr<e>/i\vilégio tanto da espécie 

humana, como da animal! 

(Música de Cândido livre pelo 

cam<PO>po. Surgem quatro 

<heróis> [↑soldados.] <que> 

<a> /A\lcançam-<no> [↑no], 

amarram-<lhe> [↑no] e levam-

no. Ouve-se um rufar de 

tambores. Entra o [↑sub] chefe 

e<m>/n\cima do globo e diz:) 

Agora que fui aceito e até já sou 

herói, posso estar mais a 

vontade! Posso mesmo ser um 

boy, a andar despreocupado 

pelos campos. Afinal servir-se 

das pernas à vontade é um 

privilégio tanto da espécie 

humana, como da animal! 

(música de Cândido livre pelo 

campo. Surgem quatro soldados. 

alcançam-no, amarram-no e 

levam-no. Ouve-se um rufar de 

tambores. Entra o sub-chefe em 

cima do globo e diz:) 

 

A passagem de heróis a soldados atende a uma necessidade coerência e garantia da 

atualização da memória da questão militar e de sua presença naquele momento histórico como 

cerceamento e limitação das liberdades individuais e do uso “à vontade” das pernas de cada 

um. Dentre os movimentos genéticos do confronto acima, interessa ainda observar o 

movimento de passagem do termo “chefe” ao termo “sub-chefe”, uma vez que a presença 

daquela personagem só se fará em momento posterior, quando, intervindo em uma ação deste 

último, o perdão e a libertação de Cândido se fará.  
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O sub-chefe, em cima do globo, realiza o julgamento de Cândido. Sua fala é reescrita 

em função do ajuste de pessoas gramaticais e exemplifica uma supressão que, na segunda 

versão se fez, mas que não se atualizou na terceira, onde está conservada a primeira feição da 

indicação do julgamento e da causa pela qual, naquele momento, as personagens se reúnem. 

 

Quadro 25 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos do discurso do sub-chefe 

Momento 1 (Datiloscrito) Momento 2  

(Datiloscrito com intervenção 

manuscrita) 

Momento 3  

(Datiloscrito) 

Estamos aqui nesse tribunal 

reunidos para julgar teus atos. 

Quebrastes o regulamento. Já 

não podes ser herói. 

< Estamos aqui nesse tribunal 

reunidos para julgar <t>/s\eus 

atos.> [↑Você] Quebr<astes> 

[↑ou] o regulamento. Já não 

pode<s> ser herói. 

Estamos aqui neste tribunal 

reunidos para julgar teus atos. 

Você quebrou o regulamento. 

Já não pode ser herói. 

 

 Depois disso, o sub-chefe pede que, como punição, ele escolha entre “ser trinta vezes 

fustigado por todo o regimento ou receber a um só tempo doze balas de chumbo na cabeça”. 

Cândido diz que não pretende uma coisa nem outra, amparado na expressão “As vontades são 

livres”, destacada na segunda versão, e afirmando: em primeiro momento, “nem uma coisa 

pretendo”; no segundo momento, “Não pretendo nem uma coisa nem outra; no terceiro 

momento, “Não pretendo uma coisa nem outra”, enunciado mais direto e preciso, forma 

menos rebuscada e mais coerente com a simplicidade que marca a personagem.  

No entanto, obrigado a escolher, uma vez que o sub-chefe afirma inicialmente: “tens 

que fazer uma escolha” e que a urgência disso se marca pelo acréscimo manuscrito na 

segunda versão da expressão “E já!” e sua atualização, já datiloscrita, e incorporada ao espaço 

gráfico, Cândido, sob tal urgência, opta pelo açoite.  

Nesse contexto, o estudo do processo de construção daria conta de duas possíveis 

formulações enunciadas por Cândido: a primeira, “Já que posso lançar dessa dádiva divina 

que se chama liberdade, prefiro ser açoitado!” é suprimida e, nas duas versões seguintes, 

respectivamente, manuscrito e datiloscrito, cede lugar para a formulação “Já que posso 

escolher...”, movimento problematizado na leitura da construção da personagem Cândido, por 

isso não discutido aqui, mas ilustrado abaixo: 

 
 



145 

 

Quadro 26 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da fala de Cândido sobre a liberdade 

Momento 1  
(Datiloscrito) 

Momento 2 (Datiloscrito  
com intervenções manuscritas) 

Momento 3 
(Datiloscrito) 

Já que posso lançar mão dessa 
dádiva divina que se chama 
liberdade, prefiro ser açoitado 

<Já que posso lançar mão dessa 
dádiva divina que se chama 
liberdade>, [↑ Já que posso 
escolher...] prefiro ser açoitado 

Já que posso 
escolher... prefiro 
ser açoitado 

  
Depois da escolha e do açoite, enquanto todos se preparam para o fuzilamento, o chefe 

surge e, depois da narrativa da razão que motivou sua condenação, libera o soldado 

“metafísico”, indicando que o mesmo não serve para seu exército, fazendo um discurso que 

afirma a necessidade de que se divulgue, em todos os jornais, que, com tal ação, evidencia-se 

o fato de que eles não são “tão irracionais”, buscando uma forma, por meio da supressão das 

formas “lo” e “de” e do ajuste do termo “adiante”.  

 

Quadro 27 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da fala do chefe sobre Cândido 

Momento 1 (Datiloscrito 
com intervenções 

manuscritas ) 

Momento 2 (Datiloscrito com 
intervenções manuscritas) 

Momento 3 
(Datiloscrita) 

Este é um herói que não nos 
serve! Deixemo<->/s\<lo> <ir 
> /que\ vá adiante 

Este é um herói que não nos 
serve! Deixemo<->/s\<lo> <ir > 
/que\ [↑se] vá <adiante> 

Este é um herói que não 
nos serve. Deixemos que 
se vá. 

 

Cândido é medicado e fica curado. Nesse momento ao toque de clarim, o chefe volta a 

pronunciar um discurso convocando a todos para a defesa da pátria contra “o perigo 

vermelho, azul, rosa-choque, purpurina, colorido” que os ameaça e a favor da necessidade de 

se manter “a ordem, a tradição, a pátria e a família com unhas e dentes”, com a coragem 

necessária para a vitória e para a “imposição de valores”.  

Na indicação cênica que segue a fala do chefe, podemos ler: “(Ouve um grande 

estouro. Vários discursos do gênero são pronunciados em línguas diferentes. Em câmara lenta, 

dois soldados se enfrentam em uma luta. Os outros vão entrando com os corpos enrolados em 

ataduras rolando pelo palco. Cândido caminha por entre os corpos, pegando algumas 

provisões, ao mesmo tempo que se esconde para não ser percebido, trêmulo de medo)” como 

possibilidade para as três versões. No entanto, na versão 3, aquela enviada para o Exame de 

Censura, antes do momento em que Cândido caminha pelos corpos, observa-se ainda a 

indicação: “Sons e gemidos. Desce a imagem de vários ditadores ao fundo”, ou seja, a 

supressão da passagem equivalente a essa, marcada no primeiro momento da cena, foi, nesse 

caso, apenas um deslocamento para um momento mais oportuno para reativação da memória 
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da Ditadura, aquele em que a guerra, a morte e a negação da dignidade dos corpos é, no 

contexto da cena, mais evidenciado. 

Depois dessa ação, Cândido retoma o ensinamento de Pangloss, representado no 

processo de construção da fala também em três momentos: 

 
Quadro 28 – Confronto Sinóptico: Momentos genéticos da reflexão de Cândido sobre os últimos 

acontecimentos 

Momento 1  
(Datiloscrito) 

Momento 2 (Datiloscrito  
com intervenções manuscritas) 

Momento 3  
(Texto passado a 

limpo) 
É... parece que está tudo de 
acordo com o direito público, 
Segundo mestre Pangloss. 
Mas agora já tenho algumas 
provisões, vou procurar 
algum lugar onde posso 
meditar sobre os efeitos e as 
causas, como um bom 
filósofo. 

<É... parece que está tudo de 
acordo com o direito público,> 
[↑Bem, para tudo há uma razão 
suficiente] <S> /s\egundo mestre 
Pangloss. Mas agora já tenho 
algumas provisões, vou procurar 
algum lugar onde posso meditar 
sobre os efeitos e as causas, 
<como um bom filósofo>. 

Bem, para tudo há uma 
razão suficiente, 
segundo o Mestre 
Pangloss. Mas agora que 
já tenho provisões, vou 
procurar algum lugar 
onde possa meditar 
sobre os efeitos e as 
causas, como um bom 
filósofo. 

 

Inicialmente, como se nota, Cândido associa o entendimento do conflito ao 

ensinamento dado por seu mestre, expresso logo no começo da peça, para o qual tudo existe, 

as coisas existem em nome de uma ordem, de uma causalidade, na leitura de Cândido, em 

nome do direito, das relações de convivência social. Em coerência com os ensinamentos de 

Pangloss, Cândido indica entender que tudo o que teria acontecido e aqueles corpos no chão 

atendiam a jogo entre causas e efeitos, lógica na qual o seu mundo, pela mediação de 

Pangloss, significa. No momento seguinte do processo de escritura, o enunciado é reescrito, 

passando a se associar de modo mais preciso, direto e coerente com o discurso da causalidade. 

Cândido passa, então, a ler o conflito em nome da “razão suficiente” que o motivou, 

afastando-se na cena para uma reflexão em torno das causas e dos efeitos de suas experiências 

como faria se fosse um filósofo, “como um bom filósofo”, comparação presente no primeiro 

momento, suprimida no segundo e retomada no terceiro. 

Ao final desta cena, os soldados tomam o palco, cantando o hino militar que motiva e 

dá sentido à sua ação. 
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4.2.3 Cena 13, Ato 2 

A cena final do Ato 2, embora pouco marcada por movimentos de reescritura, passa 

por uma importante reconfiguração. O globo, objeto de poder que motivou o recorte para a 

proposta de edição, é retomado e ocupado pela personagem Cândido, que volta a este lugar de 

segurança, onde já estão Pangloss e Martinho, os filósofos, ao final dos tormentos e dos 

(des)caminhos decorrentes de sua fuga do castelo. 

 
4.2.3.1 Descrição física 
 

• Testemunho 1 

Texto manuscrito, caneta de tinta azul, em folha de caderno universitário. 09 

linhas. Indicação de Cena 13 sublinhada por dois traços horizontais. Procedimentos de 

reescritura realizados em curso, adiamento da indicação Cândido sobe para. Uso de 

formas abreviadas para designação de Mart(inho). e  Pangl(oss) 

 
• Testemunho 2 

Texto datiloscrito, em papel sem pauta, na sequência da cena anterior. Indicação de 

Cena 13 sublinhada por dois traços horizontais. Sobreposição de grande “X” sobre a 

passagem datiloscrita relacionada à cena, indicando supressão. Depois da mancha escrita, 

a indicação de FIM.  

 
• Testemunho 3 

Texto datiloscrito, papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. Indicação 

manuscrita da primeira versão é reescrita e há o acréscimo da letra da canção “Não 

saia do seu castelo”, cantada pelo elenco, e identificada pela assinatura das iniciais 

C(leise). M(endes 
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4.3.3.2 Transcrições  
  

• Testemunho 1 
 
 
 Cena 13 Cena manuscrita, caneta de 

tinta azul 

  

Reaparece o globo terrestre da 1ª cena.  

Aproxima-se, trazendo no alto Mart.  

e Pangl. <Cândido sobe para> 

Elenco canta a música final: 

Não saia do seu castelo, [↑enquanto] Cândido  

se despe e sobe para encontrar-se 

com Mart. E Pangl.  

No alto do globo. 

 

 

Supressão, caneta de tinta 
azul, riscos verticais  

 
 

• Testemunho 2 
 

 Cena 13  

 <Reaparece o globo terrestre da primeira cena. Aproxima-se, 

<††> vindo do fundo do/ palco, trazendo no alto Martinho e 

Pangloss./ Elenco canta música final: “Não saia do seu 

castelo”, enquanto/ Cândido se despe e sobe para encontrar-se 

com Martinho e Pangloss/ no alto do globo.> 

 

                                           FIM 

Dois traços em diagonal, 
caneta de tinta preta, 
suprimem a passagem  

 
 

• Testemunho 3 
 CENA 13 

REAPARECE O GLOBO TERRESTRE DA PRIMEIRA CENA. APROXIMA-SE,  

VINDO DO FUNDO DO PALCO, TRAZENDO NO ALTO MARTINHO E PANGLOSS.  

ELENCO CANTA A MÚSICA FINAL: “NÃO SAIA DO SEU CASTELO”,   

ENQUANTO CÂNDIDO SE DESPE E SOBE PARA ENCONTRAR-SE COM   

MARTINHO  E PANGLOSS NO ALTO DO GLOBO  
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MÚSICA: NÃO SAIA DO SEU CASTELO” 

(ATO 2 – CENA FINAL) 

USE ÓCULOS ESCUROS 

PARA NÃO VER 

O LIMITE DOS MUNDOS 

USE ÓCULOS AZUIS 

PRÁ CONTEMPLAR 

ESTE TEMPO PASSAR 

CAN – CAN – CAN 

CANDIDAMENTE 

PINTE DE VERDE 

O AMANHÃ 

ESPERE DEITADO 

NA GRAMA DA PRAIA 

NÃO SAIA NÃO SAIA 

DO SEU CASTELO 

BELO BELO 

VIVER EU QUERO  

ESPERE DEITADO 

NA GRAMA DA PRAIA 

DA CAMA NÃO SAIA 

NÃO SAIA 

DO SEU CASTELO 

C.M.  

 
 
4.2.3.3 Comentário geral sobre o processo de construção da cena 
 
  A última cena do Ato 2 é lida em três testemunhos. O testemunho 1, manuscrito em 

folha de caderno universitário, em caneta de tinta azul, traz a primeira versão para a cena, com 

movimentos de reescritura.  É reproduzido no Testemunho 2, datiloscrito em que a escritora 

acolhe a primeira versão, considerando seus movimentos genéticos. O Testemunho 3, aquele 
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encaminhado para o Serviço de Censura, reproduz o Testemunho 2, acrescentando a letra da 

música final do espetáculo. Observemos, em quadro esquemático, essa história: 

 
Quadro 29 – História do processo de construção da Cena 13, Ato 2 

CENA 13, ATO 2 
Testemunho 1 
(Manuscrito) 

Versão 1 Momento genético A: Supressão da passagem “Cândido 
sobe para” 
Momento genético B: Acréscimo na entrelinha superior 
da forma “enquanto” 
Momento genético C: Retomada da indicação “Cândido 
sobe para” no contexto “Cândido se despe e sobe para 
encontrar-se com Mart. e Pangl.” no alto do globo 

Testemunho 2 
(Datiloscrito) 

Versão 2 Momento genético A: Reprodução datiloscrita, 
conforme momentos A, B e C, da Versão 1, acrescido 
da indicação de FIM 
Momento genético B: Sobreposição de dois traços 
cruzados sobre a descrição datiloscrita da cena. 

Testemunho 3 
(Datiloscrito) 

Versão 3 Momento genético A: Reprodução datiloscrita da 
Versão 2, acrescida da letra da música Não saia do seu 
castelo, assinada pelas iniciais C.M. 

 
 

4.2.3.4 Exercício de Crítica Genética 

O reaparecimento do globo, como objeto de poder e símbolo de dominação, devolve a 

personagem Pangloss ao ritualístico procedimento de centramento na cena final do 

espetáculo. Ele aparece acompanhado de Martinho, outro pensador, e, sem o gesto que ativa e 

se associa ao seu poder, apenas entra na cena, chamando a personagem Cândido ao seu 

encontro, talvez premiando por sofrimentos e pelas privações às quais se submeteu.  

Nessa cena, é significativo o movimento em torno do momento em que Cândido se 

dirige ao globo para ocupá-lo. Em primeira versão, a escrita à mão, mais apressada e marcada 

por abreviaturas e uso de numerais, indica que Cândido subirá ao globo antes da música final, 

de modo que os outros componentes do elenco entoem a canção-mensagem sob a sua 

elevação, como que contemplando-o e fazendo reverência à sua presença. Ainda no 

manuscrito, em segunda campanha de reescritura, o dado é adiado, passando Cândido a se 

despir em cena, subir ao encontro de Pangloss no alto do globo, ao som da canção. O lugar de 

Cândido é, assim, revisto no testemunho 2 da cena.  

A versão datiloscrita, marcada por um grande “X”, atualiza a segunda versão prevista 

no manuscrito, sendo acrescida da letra da música na versão 3, datiloscrita e encaminhada 

para o Serviço de Censura. Tal música é uma síntese dos caminhos de Cândido, traz o reforço 
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da ideia do “Não saia do seu castelo” e, em função do que os manuscritos permitem ler, foi 

tecida em momento separado e incorporada posteriormente ao registro escrito da cena que 

finda o espetáculo.  

 

4.3 HISTÓRIA DE GÊNESE DO PERCURSO SELECIONADO DA OBRA  

 

 No processo de construção das cenas recortadas para análise, algumas lógicas e linhas 

de força se podem notar. De início, devemos destacar a construção do Prólogo da peça, o qual 

passa por um importante processo de reformulação, em que a perspectiva narrativa, 

comprometida com a anterioridade do texto-base da adaptação, é substituída por uma 

construção mais cênica. Aqui a fala do narrador dá lugar aos corpos que se encenam, e a 

reflexão silenciosa e passiva do filósofo Pangloss cede espaço a uma ação dramática, centrada 

em um objeto cênico que é signo do rito de exercício do poder, o globo. Além disso, a escrita 

de motivação política se nota na cor escolhida para o uniforme dos soldados e no modo como 

estes se apresentam na cena, que, nas três primeiras versões, era apenas um prólogo. 

 Outra linha de força está nas campanhas de revisão gramatical, acréscimo de sinais de 

pontuação, correção de separação silábica, acréscimo de acentos, correções na grafia de 

palavras. O processo de construção da cena 4, Ato 1, é significativamente marcado por esses 

movimentos e ainda testemunha um movimento intencional e recorrente de substituição das 

formas de segunda pessoa de singular pelas formas de terceira pessoa, o que dota o texto de 

uma linguagem menos rebuscada,  informal. Também, chama a atenção, no processo de 

elaboração da referida cena, a colagem das citações que formam o discurso do filósofo 

Pangloss, bem como o cuidado com a transcrição e indicação de proveniência e autoria das 

mesmas. Ainda na dinâmica de construção do texto, agora na cena final do espetáculo, nota-se 

a diferença entre o tempo de construção do texto, em suas falas e indicações cênicas, e dos 

outros elementos que o constituem, as músicas por exemplo.  

 Em síntese, a história de construção das cenas aqui recortadas evidencia uma autora 

comprometida com a construção de passagens mais cênicas e menos narrativas; mais cuidadas 

do ponto de vista da norma-padrão do português; menos formais, ,  mais próximas da fala 

coloquial; além de uma especial organização do processo de construção das cenas que 

mobilizam elementos externos à forma dramática (citação de pensadores, de trecho de revista, 

inclusão de letra de música), que se somam à esta, em colagem – literal – posterior à 

construção daquilo que mais imediatamente diz respeito às falas de personagens e indicações 

descritivas de cenas. 
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 Com base nesses elementos, reconhecemos a autoria do texto não somente pela 

assinatura – ou pelas assinaturas – que os documentos evidenciam, mas pelo tratamento 

especifico do mesmo, por sua manipulação e pelas operações genéticas que, particularizando 

um fazer, constroem também um autoria. Desse modo, os documentos estudados, que atestam 

e permitem a leitura do devir da construção de Cândido ou O Otimismo, ainda deixam 

entrever uma específica configuração da autoria da escritora Cleise Mendes, múltipla em sua 

atuação social e também múltipla, ativa e inquieta nos documentos que recortamos para 

estudar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Com esta dissertação, que ora se finda – ou interrompe, pretendemos dar conta das 

primeiras etapas do trabalho de leitura do dossiê genético do processo de escritura do texto 

teatral Cândido ou o Otimismo, adaptação produzida pela dramaturga Cleise Mendes a partir 

da tradução portuguesa do romance homônimo do filósofo Voltaire. Apresentamos 

brevemente a responsável intelectual pela produção em estudo nos múltiplos papéis e nas 

muitas encenações que, no tecido social, assume, entendendo que as estratégias estabelecidas 

por ela, como teórica do Drama, reverberam em sua produção prática em momentos bastante 

específicos. 

 Descrevemos os papéis em que a referida produção foi inscrita e arquivada, indicando 

que ali os movimentos de reescritura permitem flagrar não apenas o processo de construção 

do texto, mas também o processo de construção de uma autoria, que se mostra múltipla, uma 

vez que põe a escritora nos lugares de dramaturga, teórica, leitora de seu texto e seu tempo, 

encenadora, que se suplementam no processo de elaboração da forma dramática em estudo. 

 Considerando a situação textual em estudo, buscamos em nosso lugar de fala, a 

Filologia, entendida como Crítica Textual, a orientação teórico-metodológica para tratamento 

e leitura dos documentos. Nesse campo do saber, fomos remetidos à postura de alguns 

filólogos, comprometidos como produtos e processo, os quais nos impulsionaram a uma 

renúncia da busca teleológica do produto e indicaram o processo como potência e como lugar 

privilegiado para observação do plural no qual o texto se constitui. Lemos Luiz Fagundes 

Duarte, que assume a posição de quem se interessa pelo jogo do texto em processo e, para ver 

neste último lugar, fomos aos franceses do ITEM, Almuth Grésillon e Pierre-Marc de Biasi, 

os quais forneceram as bases teóricas e metodológicas das propostas de edição34.  

 Uma vez que estamos situados e nos ocupamos da questão teórica e prática das formas 

dramáticas, buscamos ainda a leitura de questões relacionadas à(s) Teoria(s) do Drama, da(s) 

quai(s) recortamos, conforme nosso interesse, perspectivas de tratamento e entendimento da 

questão do texto no contexto teatral, marcando e ratificando o nosso interesse pelo dramático 

da página, em qualquer que seja seu suporte, na tensão, mesmo que tímida aqui, como o 

cênico do palco, da luz, da representação. 

                                                      
34 Embora não façamos uma referência ostensiva, somos atravessados pela leitura da produção teórica 
de Rosa Borges dos Santos, que, desde sua tese de doutoramento, concilia com primor os dois 
métodos de estudo, a Crítica Textual e a Crítica Genética, na produção de leituras filológicas que 
levem conta os plurais dos textos em seus processos de produção, transmissão e recepção.  
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 Marcado o lugar de fala e dita a percepção que nos convém, considerando o processo 

de produção do texto em estudo e seu dossiê, operamos a escolha de duas aplicações do 

método da Crítica Genética: a leitura interpretativa de uma fase do dossiê e a edição integral 

de recortes intencionalmente selecionados.  

 No estudo genético, do processo de construção da personagem Cândido, procuramos 

corroborar duas de nossas percepções: os movimentos de reescritura atendem à uma 

necessidade de reforço dos traços de paixão, significando sofrimento, punição e disciplina do 

corpo de Cândido, que, em nome de certa liberdade, fugiu do castelo, saindo do lugar de sua 

segurança; a caracterização da personagem marca-se, mesmo nos traços de reescritura, por 

uma passividade e evidente expressão do traço da ausência de poder e do exercício deste por 

parte de outros, que o operam pela via da violência e do saber. 

 Na edição vertical seletiva, descrevemos, reproduzimos e estudamos o processo 

integral de construção de três cenas e fomos, mais uma vez, remetidos à questão do poder em 

seus ritos, exercício e lugar de exercício. Na primeira cena, os testemunhos, em suas versões, 

momentos e camadas genéticas, permitiam a leitura de um movimento, como o chamamos, 

parricida: dois pais, o narrador e o filósofo francês cujo texto, em sua tradução, serviu de base 

para a construção do texto da peça, foram suprimidos e cederam lugar a outras estratégias de 

drama. Além disso, também na primeira cena, a palavra-centro cedeu lugar, no processo de 

reescritura, à construção de um quadro visual, que partiu de um objeto, um globo terrestre, 

lugar de onde o poder, neste momento, saber, impôs-se como condição de vida das 

personagens, que, ali, sem nome e sem corpo, eram apenas estátuas.  

 A cena 4, do Ato 1, segunda a ser editada na íntegra, tem seu processo marcado por 

significativos momentos de reescritura, que vão desde o ajuste de pessoas gramaticais, da 

segunda à terceira pessoa do singular, até a colagem de passagens tomadas de outros 

contextos, como a incorporação do pensamento do filósofo Maquiavel e de trecho da revista 

Veja, passando pela menção a nomes de ditadores, sua supressão e posterior retomada, bem 

como na inclusão, exclusão, retomada de cenas. O globo volta a esta cena e, desta vez, ainda 

conduzido pela mesma personagem, é local de exercício do poder, força. O filósofo da 

primeira cena é agora chefe de guerra, profere um discurso a respeito e defende a força militar 

como condição de acesso ao poder e manutenção do mesmo. Há uma nítida cronologia nas 

versões da cena, embora seus fragmentos estejam dispersos entre os papéis do dossiê. No 

primeiro momento, o texto datiloscrito registra as passagens iniciais para a cena; na 

sequência, intervenções manuscritas ressignificam certas passagens e põem em diálogo a 

versão datiloscrita e sua reescritura, operando significativos movimentos de reescritura no 
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texto. A terceira versão, encaminhada para o Serviço de Censura, atualiza e assume quase 

todas as modificações da segunda, incorporando-o aos contextos de que fazem parte. 

 Por fim, na proposta de edição, apresentamos ainda a última cena da peça, em que 

volta ao palco o globo. De seu processo de construção, destacamos a hesitação inicial no que 

se refere ao posicionamento e ação da personagem Cândido, bem como a inclusão posterior 

da letra da música, a qual encerra um dos possíveis “ensinamentos” da peça. 

 Feita esta travessia, insistimos na relevância do trabalho, que buscou conciliar e 

aplicar a tímida – no Brasil – prática de Edição Genética ao texto dramático, insistindo na 

necessidade de um estudo dessa natureza em textos do referido gênero. Estabelecido e 

ensaiado tal modelo, pretendemos continuar, com ajustes, sua aplicação às demais cenas da 

peça, incorporando-o à proposta de edição vislumbrada para a tese, a de uma edição crítica em 

perspectiva genética, que, por um lado, estabeleça um estado de texto possível e passível de 

leituras, por outro, dê conta do plural que o constitui, estudando, pela via da(s) Teoria(s) do 

Drama, o devir de tal prática de escritura, nos movimentos de seu processo de leitura e 

construção.  
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APÊNDICE 
 
 

• Descrição física e transcrição dos movimentos de (re)escritura: Bloco 1 

 

 

BL 1, f. 1 

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta. Branco. Marcas de grampo na reprodução e 

marcas de clipes, levemente enferrujadas. 28 linhas Ficha técnica do espetáculo, constando 

dos nomes dos responsáveis por:  

Texto: Cleise Mendes;  

Música: Graça Carvalho Ferreira e Paulo Costa Lima;  

Trabalho de corpo: Leda Muhana, Conceição Castro;  

Trabalho de voz: Lia Mara;  

Trabalho plástico-visual: Sônia Rangel;  

Confecção de figurinos: Déu Campos, Stelita Silva, Dinorah Amorim, Virgínia Santos, 

Isabel Oliveira, Teca; 

 Confecção de objetos de cena e cenário: Sônia Rangel, Laura Tereza, Irene Sampaio, 

Maria das Candeias, Zélia Covas; 

 Carpintaria: Francisco de Paula, Olivaldo Santos Pereira, Renato Reis da Cruz; 

Iluminação: Enrico Allata, Haeckel Hohlenwerger;  

Técnica de som: João Américo; 

 Sonoplastia: Stela Tavares; 

 Camareira: Heloísa; 

 Fotografia: Paulo Neves, Delmiro Coronel; 

 Divulgação: Chico Ribeiro;  

Assistência de direção Cláudia Carvalho (Cacau), Rubem Ribeiro;  

Direção: Deolindo Checcucci.   

Indica-se ainda que se trata de produção cooperativa do  Grupo Tato, co-patrocinada pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia-Teatro Castro Alves, com a colaboração da Escola de 

Música e Artes Cênicas/UFBA. Na última linha, as informações: Salvador-Bahia/ 

Fevereiro/1908 / Teatro Castro Alves. 
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BL.1,  f. 2 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta. Branco. 40 linhas. À margem direita, manchas 

acinzentadas decorrentes do processo de reprodução. Lista dos atores do espetáculo e suas 

respectivas personagens, conforme quadro que segue. 

Ator Personagen(s) 

Álvaro Pimenta Trabalhador, soldado, marujo, religioso,  

criado, homem de Eldorado, capitão 2, folião. 

Armindo Jorge Bião Cândido 

C.A. Sharap Trabalhador, soldado, público, religioso,  

Homem de Eldorado, folião, muçulmano. 

Déu Campos Trabalhador, soldado, público, religioso,  

Eunuco, homem de Eldorado, preferido da 

Marquesa, turista, muçulmano. 

Estrela Maranhão Paquete, mulher do Exército da Salvação,  

Prostituta, mulher de Eldorado 

Fátima Barreto Trabalhadora, Boa Samaritana, prostituta,  

Mulher de Eldorado, Marquesa de Cocotalle,  

cobra-odalisca. 

Frieda Gutmann Cunegundes, mulher do Exército da Salvador,  

mulher do Eldorado, foliã. 

Ilza da Silveira Trabalhadora, enfermeira, mulher do Exército  

da Salvação, cantora, mulher do povo, mu- 

lher de Eldorado, baiana. 

João Oliveira Trabalhador, soldado 1, Sacerdote-Inquisidor,  

mensageiro, homem de Eldorado, policial 1, 

folião, Rei de Paus. 

Joram Macedo Filho trabalhador, pregador, Hare Krsna, homem 

do povo, homem de Eldorado, Crítico 

de Teatro, pierrot, muçulmano. 

Marco Aurélio Costa Trabalhador, soldado, público, religioso, 

Homem do povo, homem de Eldorado, Crítico 
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de Teatro, pierrot, muçulmano. 

Maria Amélia Carvalho Baronesa, mulher do Exército da Salvação, 

Velha, mulher de Eldorado. 

Mônica Moura Trabalhadora, enfermeira, mulher do Exército 

da Salvação, Hare krsna, prostituta, velha- 

-moça, mulher do povo, mulher de Eldorado, 

Mulher do capitão 1, colombina, muçulmana. 

Nilson Mendes Trabalhador, sub-chefe, judeu, Monsenhor, 

Homem de Eldorado, Martinho. 

Rai Alves Trabalhador, soldado 2, público, religioso, 

Cacambo. 

Ricardo Ribeiro Trabalhador, médico, contador, religioso, 

Homem de Eldorado, folião, Rei de Espanha  

 

 

BL. 1 f. 3 

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta. Branco. 28 linhas. À  margem direita, manchas 

acinzentadas decorrentes do processo de reprodução. Listagem de pessoas e empresas, às 

quais se fazem agradecimentos. Continuação da lista de atores e respectivos personagens:  

 

William Summers Barão, mulher do pregador, Virgem Maria, 

Prostituta, homem do povo, homem El- 

dorado, Crítico de Teatro, folião, Rei 

de Copas, muçulmano  

Wilson Melo Pangloss, chefe militar, Governador 

Velho de Eldorado.  
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BL 1, f.4  

 

Datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, amarelado pela ação do 

tempo; dobras e marcas de ferrugem na margem esquerda do suporte. 14 linhas. l. 04: 

Intervenção manuscrita a caneta de tinta preta: <Prólogo> [Cena 1].  

 

 

BL. 1, f.5 

 

Datiloscrito. Papel amarelado pela ação do tempo, dobras e marcas de ferrugem na 

margem esquerda do suporte. 24 linhas. Mancha datiloscrita disposta em versos. l. 01,  

Música “Não saia do seu castelo”, l.2 (Ato 2 – Cena final), l. 3-23, letra da música, l. 24, 

indicação das iniciais C.M. 

 

 

BL. 1, f. 6 

 

Manuscrito a lápis. 8 linhas. Verso de papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, 

com rasgos na margem direita e marcas de ferrugem decorrentes da utilização de prendedores 

de pasta aberta. l.1: Nilson – muito bonito Monsenhor; l.2-3: Bião – a maior criatura/ do 

mundo; l.4-5: Bião – morreremos com as armas/ na mão; l.6-7: Cacambo – Ouça, 

Cândido... / (Sem rapaz); l.8: Antes do diariamente – Fátima - + incisiva.  

 

 

BL 1, f. 7 

 

Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado. Dobra no ângulo superior direito. 29 linhas. 

l. 1: CÂNDIDO ; l. 2: CENA PRIMEIRA ; l. 3: (Esboço). l. 4-11: traço diagonal em tinta 

preta, suprimindo o trecho que segue: <Narrador – Era uma vez... n<p>/o\ Reino da 

Vestifália, no castelo do senhor barão/ de Thunder-ten-tronkh, um jovem pleno das mais 

doces virtudes./ Sua filosofia serena refletia sua alma. Tinha razão equilibrada/ e 

espírito simples. Creio ter sido por esse motivo que lhe deram/ o nome de............. 

CÂNDIDO. / Silhueta de Pangloss, o filósofo, pensando. Em sombra. Só o contorno sem-
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/ tado numa cadeira. Basear-se na silhueta de Voltaire feita por Jean Huber. / Luz em 

Pangloss. Fala. > 

 

 

BL.1, f. 8 

 

Papel timbrado do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, amarelado, em branco. 

 

 

f.9 Bl1 

 

Datiloscrito. 26 linhas. Réplicas e rubricas, bem como trecho de canção na fala de 

Cunegundes, linhas 6-20. l.21-26: rubrica com forte movimentação cênica. 

 

 

BL.1, f. 10 

 

Papel timbrado do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, amarelado, em branco. 

 

 

BL. 1, f.11 

 

Reprodução de datiloscrito com intervenções manuscritas em tinta preta. Papel 

timbrado do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. Marcas acinzentadas por todo o suporte e 

mancha preta no ângulo superior esquerdo, decorrentes do processo de reprodução. 28 linhas.  

l.1. Indicação dos algarismos XIII e XIX e rubrica (Após a narração da velha); l.3: 

Intervenção manuscrita: (No <navio> [↑cais] <Porto de Buenos Aires>); l. 4: acréscimo 

manuscrito, para o qual se chama a atenção com o uso de parênteses: [( ] [↑Dois marujos 

trazem uma grande cesta. Ao abri-la, sai] o governador [e] aproxima-se de Cunegundes 

[ ) ]. 
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f.12 BL. 1 

 

Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 

 

 

f.13 BL. 1 

 

Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Marcas acinzentadas por todo o 

suporte e mancha preta no ângulo superior esquerdo, decorrentes do processo de reprodução. 

Tinta irregular, trechos levemente apagados. 22 linhas. l.18: Acréscimo manuscrito em caneta 

de tinta azul: [Velha (à parte) – O destino e o bigode do governador... 

 

 

f.14 BL. 1 

 

Folha em branco, amarelada. 

 

 

f.15 BL. 1 

 

Cópia de datiloscrito. Na região central da folha, mancha azulada decorrente do 

processo de reprodução. No ângulo superior direito, indicação de algarismo XX. 37 linhas. 

 

 

f.16 BL. 1 

 

Cópia de datiloscrito. Na região central da folha, mancha azulada decorrente do 

processo de reprodução. No ângulo superior direito, indicação de algarismo XXI. 36 linhas. 

l.20: Indicação da divisão do texto: CENA X.  
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f. 17 BL. 1 

 

Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. Tipos da máquina 

levemente apagados. 37 linhas. No ângulo superior direito, indicação de número de folha: - 7 

-. Réplicas das personagens: empregada, juiz, conselheiro. As indicações cênicas são feitas 

em caixa alta.  

 

 

f. 18 BL. 1 

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. À região 

central da folha, mancha azulada/acinzentada decorrente do processo de reprodução. 49 

linhas. No ângulo superior direito, indicação de número de folha: XXII. Réplicas das 

personagens: Când, Cun, Velha, Homem, Moça. As indicações cênicas são feitas em caixa 

baixa.. 

 

 

f.19 BL. 1 

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo.. À região 

central da folha, mancha azulada/acinzentada decorrente do processo de reprodução. 5 linhas, 

datiloscritas na margem superior. No ângulo superior direito, indicação de número de folha: 

XXIII. Réplicas das personagens Velha e Cun. L.5, Indicação cênica (Black) feita em caixa 

baixa, isolada por parênteses. Uma sequência de x é utilizada para supressão de expressão na 

l.1. 

 

 

f.20 BL. 1 

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 38 linhas. No 

ângulo superior direito, indicação de número de folha: XXVII. Réplicas das personagens: 

Monsenhor, Când., Cacambo, Soldados. As indicações cênicas são isoladas por parênteses, 

apresentam-se em caixa baixa. 
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f.21 BL. 1  

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 38 linhas. No 

ângulo superior direito, indicação de número de folha: XXVIII.  As indicações cênicas são 

isoladas por parênteses, apresentam-se em caixa baixa. L.1, centralizada: CENA XIII . 

Campanhas de reescrita do texto indicadas por uso de barras verticais sobre trecho a ser 

substituído. L. 10-11: Se matando um inquisidor e um <judeu> /jesuíta\ eu cometi 

pecado, serei perdoado de sobra, salvando a vida de duas mocinhas; L.12: beijando-

<lhes> /os\; L. 13: Acaba<s> de consumar uma autêntica besteira, meu amo; L. 15: 

supressão de <Amantes> ; L. 36: supressão de <não se aa>; L. 38: <Aí> Cacambo – Aí 

está, senhores! 

 

 

 f. 22 BL. 1  

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 19 linhas, que 

ocupam a região superior do suporte. No ângulo superior direito, indicação de número de 

folha: XXIX. Uso de abreviaturas para os nomes de personagens. As indicações cênicas são 

isoladas por parênteses, apresentam-se em caixa baixa, seguindo orientação ortográfica para 

uso de maiúsculas. 

 

 

 f. 23 BL. 1  

 

Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 38 linhas. No 

ângulo superior direito, indicação de número de folha: XXX. Réplicas das personagens: 

Cacambo, Cândido, Velho. As indicações cênicas são isoladas por parênteses, apresentam-se 

em caixa baixa, seguindo orientação ortográfica para uso de maiúsculas. l.1, centralizada: 

CENA XIV . l. 6-16, o fragmento seguinte, que se assemelha a uma indicação cênica, não é 

destacado por nenhum elemento gráfico: Um grupo de pessoas em grande atividade. Todos 

trabalham e/ parecem se divertir muito com <isso,> o que fazem, cantando./ Vários 

livros estão empilhados, e as pessoas se servem deles/ para sentar-se ou apoiar objetos./ 

As roupas que usam são bem diferentes, embora em todas predominam cores vivas 

alegres./ É importante que as tarefas que estão sendo realizadas dêem, em/ conjunto, a 
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idéia de uma festa sendo preparada./ Alguém se ocupa com um grande boneco, vestindo-

o. Um homem/ prepara comida (ralando milho, por exemplo). Outro varre o chão. Uma/ 

mulher usa um serrote, outra descasca frutas. Etc. l. 38: Cacambo - <Cest> Conheço 

muitos povos e costumes, mas nunca vi nada tão estranho.  

 

 

f. 24 BL. 1  

 

Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. Tipos da máquina 

levemente apagados. 40 linhas. No ângulo superior direito, indicação do número de folha: 

XXI. Não se trata de texto da peça, mas de citações teóricas, divididas em três partes: a 

primeira, L. 1-13, é de Denis Bablet, está referenciada do seguinte modo (Thêátre Populaire 

– n.22/janeiro 1957) e foi iniciada numa folha anterior; a segunda citação, de Luis Francisco 

Rebello, ocupa as linhas 16-30. A terceira citação, iniciada na página, mas não concluída aí, 

ocupa as linhas 32-40. 

 

 

 f.25 BL. 1   

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 40 linhas. No 

ângulo superior direito, indicação de número de folha: XXXI. As indicações cênicas são 

isoladas por parênteses, em caixa baixa. l. 5: Cacambo - <Ah!> Um martelho não seria 

melhor?; L. 6-8: Velho – Ah! Pensa que não temos bons martelos? Só estamos <usando> 

aproveitan-/ do estes trastes que de vez em quando encontramos por aí, pelos/ campos. 

 

 

 f. 26 BL. 1  

 

 Reprodução de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 05 linhas, 

que ocupam a região superior do suporte. No ângulo superior direito, indicação de número de 

folha: XXXII. Réplicas das personagens Velho e Cândido. L. 5, centralizada, a indicação 

FIM DO PRIMEIRO ATO . 
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 f. 27 BL. 1  

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo. Riscos esporádicos de caneta na região inferior da folha. 38 linhas. No ângulo 

superior direito, está manuscrita a indicação do número de folha, II. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta. Há falas de PANGLOSS 

e CÂNDIDO . Sequencia de x e pequenos borrões indicam correções ao texto. Além de falas 

das personagens, há trecho de música cantada por Cunegundes, em versos. Na última linha, 

38, acréscimo manuscrito, tinta preta, : [de um espartilho] 

 

 

 f.28 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 

 

 

 f.29 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo. Manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. Dobras e 

rasgos na extremidade superior do suporte. 15 linhas, distribuídas do seguinte modo: na 

margem superior, estão as 8 primeiras; na margem inferior, as 7 últimas. Entre as duas partes 

da mancha datiloscrita, no centro do suporte, um espaço em branco, cuja primeira linha é 

preenchida pela indicação manuscrita em caneta de tinta azul: transpor para cá 1ª página. 

Outras intervenções manuscritas, em caneta de tinta azul, notam-se às linhas 5: ponta <-> 

pés; e 7: Entram dois criados e <as> leva [↑ m-nas]. Nas linhas 11,13,15, termos são 

suprimidos por sequência de x. Ainda na linha 11, uma correção, por meio de traço horizontal 

manuscrito: <Pinech> /Pinochet\ 

 

 

 f.30 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 
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 f.31 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo. Manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. Parte da 

região superior do suporte não apresenta mancha datiloscrita, que, constando de 27 linhas, só 

se inicia a partir da altura do meio da folha. No ângulo superior direito, está a indicação 

manuscrita de número de folha IV. Há supressão de elementos, por meio se sequencia de X 

nas linhas 1,2,4,5,25. Além disso, há ainda o acréscimo de sinal de vírgula, na l. 6: 2º soldado 

– Não queres jantar conosco [,] rapaz?, bem como, à altura da linha 20, o acréscimo, a 

lápis, da indicação cênica [Tira o alforje...] 

 

 

 f.32 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 

 

 

 f.33 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 39 linhas. 

Numeração de folha – V – acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta. Há falas de CÂNDIDO, 

SOLDADO, CHEFE.  As indicações cênicas são isoladas por parênteses, apresentam-se em 

caixa baixa. Às linhas 10, 12, 20, 21, uso sequencia de X para supressões; bem como 

correções de ordem ortográfica, caneta de tinta azul: l.  14, Cândido at<o>/u\rdido geme; 

L.30, afinal servir-se das pernas <a vontade>  /à vontade\ é um pr<e>/i\vilégio; L.37, Ser 

trinta ve<s>/z\es fustigado por todo o regimento. 

 

 

 f.34 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 
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 f.35 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 31 linhas. 

Numeração de folha – VI –,  acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta. Há falas de CÂNDIDO, 

SUB-CHEFE, MÉDICO E ENFERMEIRAS. As indicações cênicas são isoladas por 

parênteses e se apresentam em caixa baixa. No ângulo superior esquerdo, abaixo da indicação 

de número de folha e na altura das linhas 1 e 2, acréscimo manuscrito em tinta preta: [O 

comentário/ é de Voltaire]. Mais abaixo, à altura da linha 3, acréscimo de sinal de 

pontuação, ponto de interrogação, em caneta azul. l. 7-8, correção manuscrita: aquie[↑s]-

/c[^]encia; l. 12, acréscimo, a caneta de tinta azul, do acento grave:  <a vontade>  /à 

vontade\; l. 30, acréscimo, a caneta de tinta azul, do acento agudo na palavra <reintegra-lo>  

/reintegrá-lo\. 

 

 

 f.36 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 

 

 

 f.37 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas 

acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 31 linhas. Numeração de folha – VII – 

acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das personagens nas indicações de 

réplicas apresentam-se em caixa alta. Há falas de MÉDICO, CHEFE, CÂNDIDO.  As 

indicações cênicas são isoladas por parênteses, e apresentam-se em caixa baixa. Nas linhas 

26-31, em versos, letra da música do “Ato Heróico Pela Pátria”. 

  

 

 f.38 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 
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 f.39 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas 

acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 29 linhas. Numeração de folha – VIII – 

acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das personagens nas indicações de 

réplicas apresentam-se em caixa alta.  As indicações cênicas são isoladas por parênteses e se  

apresentam também em caixa baixa. Nas linhas 1-11, em versos, continuação da letra da 

música do “Ato Heróico Pela Pátria”, iniciada na folha 37BL. 1. Uso de barras verticais: 

para supressões, l. 14; para justificar as margens, l. 14, 16, 21.  

 

 

 f.40 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 

 

 

 f.41 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 32 linhas. 

Numeração de folha – IX – acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta, bem como as indicações 

cênicas, que são, além disso, isoladas por parênteses. Uso de barras verticais: para supressões, 

l. 5, l. 29; para justificar as margens, L. 12, 14, 31. Acréscimo, tinta preta,  de acento 

circunflexo: Ciência, l. 16, Cândido, L.17; acréscimo de acento agudo: ganhá-/lo, L. 23; 

correção de grafia de palavras: Id<i>/e\, l. 18, (exa<u>/l\tado), l. 28.  
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 f.42 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 

 

 

 f.43 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 31 linhas. 

Numeração de folha – X – acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta, bem como as indicações 

cênicas, que são, além disso, isoladas por parênteses. Uso de barras verticais: para supressões, 

L. 13: Eu <te> posso te dar uma ajuda, L.24: Ponta<s> do nariz; para justificar as 

margens, L. 1, 6, 9, 23, 24. L. 22, correção de grafia de palavra em tinta azul: descan<ç>/s\a 

um pouco.  

 

 

 f.44 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 

 

 

 f.45 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 31 linhas. 

Numeração de folha – XI –, acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta, bem como as indicações 

cênicas, que são, além disso, isoladas por parênteses. Uso de barras verticais: para supressões, 

l.24; para justificar as margens, l. 2, 13, 2, 28. Na linha 1, correção ortográfica em tinta azul: 

Que d<i>/e\sgraça lhe aconteceu?  
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 f.46 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 

 

 

 

 f.47 BL. 1 

 

 Reprodução de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado 

pela ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 28 

linhas. Numeração de folha – XII – acrescida a lápis, no ângulo superior direito. Os nomes 

das personagens nas indicações de réplicas apresentam-se em caixa alta. Há falas das 

personagens PANGLOSS e  CÂNDIDO.  As indicações cênicas são isoladas por parênteses 

e se apresentam em caixa baixa. Uso de barras verticais: para supressões, l.7, 8, 20; para 

justificar as margens, l.7, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22. Intervenções manuscritas à caneta de tinta 

azul:  l. 3, acréscimo de acento agudo em Cândido; L.5, acréscimo de acento agudo em 

paraíso; L. 6-7, acréscimo: Pois [↑ela] estava in-/ fectada; L. 6-7, destaque/sublinha para o 

vocábulo infectada, l.10, reescrita do fragmento: através de uma senhora que a rece-/ bera 

de um militar <transmitito por> [ ↑que a recebera de] uma marquesa; l. 11, acréscimo de 

acento agudo em jesuíta; L. 13-14, reescrita do fragmento <uma> [↓porque]/ <vez que> 

[↑vou] morr<o>/er\ 

 

 

 f.48 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 

 

 

 f.49 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas 

acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 28 linhas. Os nomes das personagens 

nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas apresentam-se em caixa baixa, 

seguindo orientação ortográfica para uso de maiúsculas. Há falas das personagens Sacerdote, 
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Religiosos, Outro Sacerdote, Religiosos Rare Krsna.  Nas linhas 1 e 2, as indicações: 

Espetáculo: Cândido/ Cena: Auto da Fé. A partir da linha 12, músicas são entoadas e as 

personagens dançam. L. 24-25, intervenção: nesta era pode-se alcançar a libertação pe-/ lo 

simples <††††††> [↑ato] cantar o santo nome do Senhor. 

 

 

 f.50 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto. 

 

 

 f.51BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, amarelado pela 

ação do tempo, com manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 33 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens: Religioso egípcio, Virgem Maria, 

Sacerdote, Religioso. Linhas 32 e 33, acréscimo manuscrito, caneta de tinta preta, das 

réplicas: Sacerdote – Seu Sete Alá Maomé/ Religiosos – Terremoto trepa em pé. Fala da 

Virgem Maria constituída de invocações em italiano 

 

 

 f.52 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 

 

 

 f.53 BL. 1 

 

 Reprodução de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com 

manchas acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. 22 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas apresentam-se em 

caixa baixa. Há falas das personagens: Sacerdote, Religiosos e referências, nas indicações 

cênicas, a Cândido e Pangloss. Na linha 12, fala de Religiosos em caixa alta: XÔ 
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T’ESCONJURO CAI FORA . L. 19, indicação textual de Canção-. L. 20-21, trecho da 

canção de Auto da Fé, em latim, que deve ser cantada até o final da cena.  

 

 

 f.54 BL. 1 

 

 Folha em branco com marca d’água em formato de cacto 

 

 f.55 BL. 1 

 

 Manuscrito em caneta de tinta azul. Verso de folha de caderno universitário, 

amarelada pela ação do tempo. 31 linhas. Três camadas de texto: a primeira, escrita sobre as 

linhas da folha; a segunda, escrita sobre a primeira mancha manuscrita, em movimentos 

diagonais e traçado mais leve; a terceira, marcada pelo uso de traços  sobre as duas anteriores. 

Na margem superior, um elemento foi anulado, pelo uso de traços horizontais, verticais e 

ondulados em tinta azul mais forte. Na primeira linha, um asterisco chama a atenção para a 

indicação Marq -. À altura das linhas 9-11, margem esquerda, traços verticais. A altura das 

linhas 26-27, margem esquerda, lê-se B.tires.  

 

 

 f.56 BL. 1 

 

 Manuscrito em caneta de tinta azul. Anverso de folha de caderno 

universitário,amarelada pela ação do tempo. Dobras e rasgos nas margens e na região 

esquerda do centro do suporte. 8 linhas. Indicação de três movimentos de dança: interseção, 

paralelo, disjunção, associados à sigla C.Q.D 

 

 

 f.57 BL. 1 

 

 Manuscrito em caneta de tinta azul. Verso de folha de caderno universitário, 

levemente amarelada pela ação do tempo. 16 linhas, iniciadas a partir daquela que seria a 12ª 

linha, das que já constam no suporte. No ângulo inferior direito, um desenho de forma 
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geométrica parecida com um quadrado. Descrição das indicações cênicas das cenas 13 e 13, 

do segundo alto.  

 

 

 f.58 BL. 1 

 

 Manuscrito em caneta de tinta azul. Verso de folha de caderno universitário, 

levemente amarelada pela ação do tempo. 11 linhas de mancha escrita, estando as cinco 

primeiras entre aquelas que seriam as linhas 6-10 do suporte e as outras seis, localizadas na 

região das linhas 18-23 do mesmo.   

 

 

 f. 59 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta. Marcas acinzentadas, decorrentes do processo 

de reprodução, bem como marcas de dobras na região central do suporte. Folha presa à 

seguinte por meio de um prendedor/clipes branco. 31 linhas. Artigo de opinião, produzido a 

respeito do tema da liberdade, sob o título “Liberdade: um conceito”, no qual a escritora 

discute o valor de tal sentimento no momento social em que produz o texto e o leva ao palco.  

 

 

 f. 60 BL. 1 

 

Reprodução de datiloscrito. Papel sem pauta. Marcas acinzentadas, decorrentes do 

processo de reprodução, bem como marcas de dobras na região central do suporte. 33 linhas. 

Continuação do texto iniciado na folha anterior, 58BL. 1. A letra X, em cor azul, manuscrita, 

repete-se, como marcação, em algumas linhas do texto. 

 

 

 f.61 BL. 1 

 

 Reprodução de datiloscrito. Papel sem pauta, levemente amarelado e com manchas 

acinzentadas, decorrentes do processo de reprodução. Na margem esquerda, dobras e rasgos. 

Uso de barras verticais para supressão/anulação de termos. 30 linhas. Trata-se de texto de 
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opinião, resumindo e resenhando o espetáculo, a partir da crítica ao momento histórico em 

que o texto foi construíd, bem como das justificativas para as escolhas do processo de 

adaptação.  

 

 

 f.62 BL. 1 

 

  Manuscrito em caneta de tinta de azul. Papel sem pauta, amarelado pela ação do 

tempo. 24 linhas. Conjunto de notas a respeito da encenação do texto e de intervenções 

sugeridas para os atores, equipe e alterações no texto. l. 3, acréscimo manuscrito: Deixar hino 

[↑militar] encontrado com “glória, aleluia.  

 

 

 f.63 BL. 1 

 

 Manuscrito em tinta azul. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. Mancha 

escrita distribuída entre as duas extremidades do suporte, como se este tivesse sido dobrado ao 

meio no processo de escrita. 14 linhas ao todo. Na primeira parte da mancha, linhas 1-4; na 

segunda, invertida com relação à anterior, acham-se as demais linhas.  

 

 

 f.64 BL. 1 

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 35 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens Cândido, Policial 1, Martinho, 

Policial 2. No ângulo superior direito, numeração de folha – 9 – 
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  f.65 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 38 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas se apresentam em caixa alta; as indicações cênicas 

acham-se em caixa baixa e estão sublinhadas. Há falas das personagens HIGGINS, NAT. No 

ângulo superior direito, numeração de folha – 5 -.  

 

 

  f.66BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 30 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens Cândido, Policial 1, Martinho, 

Policial 2. No ângulo superior direito, numeração de folha – 10 – 

 

 

  f.67 BL. 1  

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 40 linhas. Os 

nomes das personagens nas indicações de réplicas estão em caixa alta, ao passo que as 

indicações cênicas e falas de personagens aparecem em caixa baixa. No ângulo superior 

direito, numeração de folha – VIII -.  

 

 

  f.68BL. 1  

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 

28 linhas. Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações 

cênicas apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens Când. e  Mart. . No ângulo 

superior direito, numeração de folha – 11 –. L.1, indicação de CENA 6. 
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  f.69 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 27 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa, seguindo orientação ortográfica para uso de maiúsculas. Há 

falas das personagens Când., Paquete,   Mart. . No ângulo superior direito, numeração de 

folha – 12 –. 

 

 

   f.70 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 31 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa, seguindo orientação ortográfica para uso de maiúsculas. Há 

falas das personagens O Rei de Copas, O Rei de Ouros, o Rei de Paus, o Rei de Espadas.  

No ângulo superior direito, acréscimo manuscrito – tinta azul – de numeração de folha – 13 –. 

L. 1, indicação de Cena 7, sublinhada por dois traços horizontais.  

 

 

 f.71 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 27 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens Când., Mart, Cacambo. No ângulo 

superior direito, numeração de folha – 14 –. L. 4, indicação de Cena 8, sublinhada por dois 

traços horizontais. 

 

 

  f.72 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 28 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens Când., Mart, Cacambo, 



182 

 

Muçulmano. No ângulo superior direito, numeração de folha – 15 –. L. 14, indicação de 

Cena 9, sublinhada por dois traços horizontais. L. 26, palavra suprimida por sequência de X. 

 

 

  f.73 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 40 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas se apresentam em caixa alta; as indicações cênicas 

acham-se em caixa baixa. Há falas das personagens HIGGINS, NAT. No ângulo superior 

direito, numeração de folha – 6 -.  

 

 

  f.74 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com manchas. 31 linhas. 

Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas 

apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens Martinho, Pangloss, Când. No 

ângulo superior direito, numeração de folha – 16 –. L. 7, palavra suprimida por sequencia de 

X: não é posição para um <filósofo> sábio do seu valor.  

 

 

  f.75 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 40 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas se apresentam em caixa alta; as indicações cênicas 

acham-se em caixa baixa, sublinhadas. Há falas das personagens HIGGINS, NAT. No ângulo 

superior direito, numeração de folha – 5 -.  
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  f.76 BL. 1  

 

 Datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, amarelado pela ação do 

tempo, com manchas. 30 linhas. Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem 

como as indicações cênicas apresentam-se em caixa baixa. Há falas das personagens 

Martinho, Pangloss, Când. No ângulo superior direito, numeração de folha – 17 –. L. 17, 

referência direta à frase de Delfim Neto – Veja 12/12/79 p. 122 (l.18): “tudo foi feito como 

deveria ser feito”. L.21, Acréscimo manuscrito de sinal gráfico: Mart. – [X] Cá entre nós, 

acredita mesmo no que acaba de dizer ao seu antigo/discípulo?. L.24-25: supressão: mas 

não fica bem, para um sábio,/ mudar de <doutrina> idéia como quem muda de camisa. 

 

 

  f.77 BL. 1 

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 40 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas se apresentam em caixa alta; as indicações cênicas 

acham-se em caixa baixa, seguindo orientação ortográfica para uso de maiúsculas e estão 

sublinhadas. Há falas das personagens HIGGINS, NAT. No ângulo superior direito, 

numeração de folha – 5 -.  

 

 

  f.78 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 29 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas apresentam-se em 

caixa baixa.. Há falas das personagens Cacambo, Mart., Velha, Cunegundes, Pangloss. No 

ângulo superior direito, numeração de folha – 18 –. L. 1, indicação de Cena 10, sublinhada 

por três traços horizontais.  

 

 

  f.79 BL. 1  

 

 Datiloscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. 26 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas apresentam-se em 
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caixa baixa. Há falas das personagens Velha, Când., Cacambo, Paquete, Pangloss. No 

ângulo superior direito, numeração de folha – 19 –. L.5, indicação de (Black). L. 6, indicação 

de Cena 11,sublinhada por dois traços horizontais. L. 13, supressão de termo por sequência 

de X..  

 

 

  f.80 BL. 1 

 

 Manuscrito. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. Desenho de elemento de 

cenário: Globo e cetro.  

 

 

  f.81 BL. 1 

 

 Manuscrito a lápis. 17 linhas. Papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo, com 

pequenas dobras e rasgos nas extremidades. Indicação de Prólogo na primeira linha, escrita à 

caneta de tinta azul. demais linhas da mancha escritas a lápis. L.3: acréscimo manuscrito a 

lápis: substituição da palavra iguais, marcada por traço horizontal em caneta azul, por 

guardapós cáquis na margem superior, à direita. L. 13: um “X” marca o início do parágrafo.  

 

 

  f.82 BL. 1 

 

 Manuscrito em tinta vermelha. 4 linhas. Verso, papel sem pauta, amarelado pela ação 

do tempo. l. 1,  em caneta de tinta vermelha, a indicação: Fado; L. 2: Ai! O que será dos 

cabelos dela?; L. 2: Ai! O que será dos olhos dela?; L. 2: Ai! O que será dos lábios dela?. 

Abaixo da mancha manuscrita, na segunda metade da folha, desenho, em tinta vermelha, de 

algo semelhante a duas casas e suas portas, além de riscos esporádicos em vermelho e 

também em azul.  
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  f.83 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel amarelado pela ação do tempo. 17 linhas. Citação retirada 

da edição de 17/10/79, da Revista Veja. 

 

 

  f.84 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. Papel sem pauta, pouco 

amarelado. 36 linhas. Toda a mancha datiloscrita em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha – 31.  As 

falas são das personagens CÂND; CACAMBO; NEGRO; CAPITÃO 1 . L.1, três pequenos 

traços verticais. L.2, indicação de CENA 1.L.36, acréscimo manuscrito, tinta preta, de parte 

da palavra GO[VERNADOR] . 

 

 

  f.85 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

36 linhas. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha – 32.  As 

falas são das personagens CÂND. e CAPITÃO 2. 

 

 

  f.86 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

32 linhas. Toda a mancha datiloscrita se apresenta em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 
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seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha – 33.  As 

falas são das personagens MARTINHO e CÂND.. L.1, indicação de CENA 2. L.29, 

indicação de CENA 3.  

 

 

  f.87 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

34 linhas. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Uso de barras verticais para justificar as margens. Indicações cênicas isoladas por 

parênteses. Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo 

superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. Na indicação do número da folha, 

intervenção manuscrita: 3<3>/4\. As falas são das personagens MARTINHO  e CÂND.. 

L.34, indicação de BLACK.  

 

 

  f.88 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

40 linhas. Toda a mancha datiloscrita se apresenta em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Uso de barras verticais para justificar as margens Indicações cênicas isoladas por 

parênteses Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo 

superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. Intervenção manuscrita, tinta preta, na 

indicação de número de folha: [3]5.  As falas são das personagens MARTINHO, CÂND.  e 

de DUAS PESSOAS. L.1, indicação de CENA 4. L. 10, referência intertextual à frase: 

VOCÊ JÁ FOI À BAHIA?. L. 11, indicação de MÚSICA: “WHAT IS NAME, BAHIA?” 

e, em sequência, acréscimo manuscrito, tinta preta, da informação *35-A.  

 

 

  f.89 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

30 linhas/28 versos. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para 

letras maiúsculas. Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no 
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ângulo superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta 

preta, na indicação de número de folha: 35-A. Letra da música “WHAT IS NAME, 

BAHIA?”  

 

 

  f.90 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

37 linhas. Toda a mancha datiloscrita se apresenta em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Uso de barras verticais para justifificar as margens. Indicações cênicas isoladas 

por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no 

ângulo superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta 

preta, da indicação de número de folha – 36.  As falas são das personagens CÂND., MART., 

MARQUESA. l.28, indicação de CENA 5.  

 

 

  f.91 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, pouco amarelado. 34 linhas. Toda a mancha 

datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras maiúsculas. Uso de barras 

verticais para justificar as margens. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo 

redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com 

rubrica/assinatura em seu interior Ainda ali, indicação de número de folha – 37.. As falas são 

das personagens MARQUESA e CÂND. Transcrição datiloscrita do manuscrito de 55BL1.  

 

 

  f.92 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

22 linhas. Toda a mancha datiloscrita se apresenta em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Uso de barras verticais para justificar as margens. Indicações cênicas isoladas por 

parênteses. Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo 

superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. Intervenção manuscrita, tinta preta, na 
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indicação de número de folha: [3]8. As falas são das personagens MARQUESA e 

CÂNDIDO. 

 

 

  f.93 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

43 linhas. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Intervenção manuscrita, tinta preta, na indicação de número de folha: 39. As falas 

são das personagens CÂND., POLICIAL 1, MARTINHO, POLICIAL 2. L. 15-26, carta de 

Cunegundes, supostamente endereçada à personagem Cândido. 

 

 

  f.94 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

34 linhas. Toda a mancha datiloscrita se apresenta em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha: 40 -. As 

falas são das personagens MARTINHO, CÂND., . L.22, indicação de CENA 6. Referências a 

CASINHA BRANCA , L. 20, e à tragédia sheakesperiana de ROMEU E JULIETA , L. 27. 

As personagens estão no Rio de Janeiro, no período do Carnaval.  

 

 

  f.95 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

32 linhas. Toda a mancha datiloscrita se apresenta em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha: 41. As falas 
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são das personagens MART., CÂND., PAQUETE . L.22, indicação de CENA 6. Referências 

a CASINHA BRANCA , L. 15, supressão de termo por sequência de X.  

 

 

  f.96 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

31 linhas. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha: 42. As falas 

são das personagens PAQUETE, CÂND., MART., O REI DE COPAS e O REI DE 

OUROS, . L.10, indicação de CENA 7.  

 

 

  f.97 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

30 linhas. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de número de folha: 43. As falas 

são das personagens O REI DE PAUS, O REI DE COPAS, O REI DE ESPADAS, 

CÂND., MART. . L. 13, supressão de termo pelo uso de XXXX.  L.15, indicação de CENA 

8.  

 

  f.98 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

37 linhas. Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações 

cênicas, isoladas por parênteses apresentam-se em caixa baixa. Carimbo redondo da Divisão 

de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura 

em seu interior. Supressão, por meio de pequeno barra diagonal,  em tinta preta, da indicação 
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de número de folha: <14>. As falas são das personagens Când., Cacambo, Mart., 

Muçulmano. L. 22, indicação de CENA 9, sublinhada por dois traços verticais.   

 

 

  f.99 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

37 linhas. Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações 

cênicas, isoladas por parênteses apresentam-se em caixa baixa. Carimbo redondo da Divisão 

de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura 

em seu interior. Acréscimo, em tinta preta, da indicação de número de folha: 45. As falas são 

das personagens Pangloss, Când., Mat. L.14-37, longa fala de Pangloss, narrando como se 

deu o seu enforcamento/livramento.  

 

 

  f.100 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, pouco amarelado. 33 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas, isoladas por 

parênteses apresentam-se em caixa baixa. Carimbo redondo da Divisão de Censura de 

Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. 

As falas são das personagens Când., Pangloss, Mart., Cacambo, Velha, Cunegundes. L. 7-

8, citação direta de frase de Delfim Neto – Veja 12/12/1979 p. 122, “tudo foi feito como de-

/veria ser feito”. L. 22, indicação de CENA 10.  

 

 

  f.101 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, pouco amarelado. 33 linhas. Os nomes das 

personagens nas indicações de réplicas, bem como as indicações cênicas, isoladas por 

parênteses apresentam-se em caixa baixa, seguindo orientação ortográfica para uso de 

maiúsculas. Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo 

superior direito com rubrica/assinatura em seu interior. As falas são das personagens 
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Cunegundes, Velha, Când., Mart., Pangloss, Cacambo, Paquete. L. 5, supressão de termo 

por sequência de X. L. 22, indicação de (Black). L. 23, indicação de CENA 11.  

 

 

  f.102 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito. Papel sem pauta, pouco amarelado. 13 linhas, que ocupam a 

região superior do suporte. Os nomes das personagens nas indicações de réplicas, bem como 

as indicações cênicas, isoladas por parênteses apresentam-se em caixa baixa. Carimbo 

redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com 

rubrica/assinatura em seu interior. As falas são das personagens Pangloss, Când., Velha, 

Mart., Cacambo.  

 

 

  f.103 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

34 linhas. Toda a mancha datiloscrita apresenta-se em caixa alta, com destaque para letras 

maiúsculas. Indicações cênicas isoladas por parênteses. Carimbo redondo da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior direito com rubrica/assinatura em 

seu interior. Supressão, por meio de pequena barra diagonal, em tinta preta, da indicação de 

número de folha: 20. As falas são das personagens CACAMBO, CÂND., PANGLOSS, 

PAQUETE, CUNEGUNDES, VELHA. Ao final da linha 27, acha-se a numeração 21. l.28, 

indicação de CENA 12, l. 32, indicação de CENA 13, sublinhada por dois traços verticais 

 

 

  f.104 BL. 1 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenção manuscrita. Papel sem pauta, pouco amarelado. 

25 linhas. Continuação da descrição da cena 13,  rubricas em caixa alta, com destaque para 

letras maiúsculas e letra de música, também em caixa alta, com destaque para maiúsculas. 

Carimbo redondo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, D.P.F. no ângulo superior 

direito com rubrica/assinatura em seu interior.  Supressão, por meio de pequena barra 

diagonal, em tinta preta, da indicação de número de folha: 21: 
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• Descrição física e transcrição dos movimentos de (re)escritura do Envelope  

 

 

  f.1E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas em tinta azul e preta. Papel levemente 

manchado e amarelado pela ação do tempo. Ao centro, à margem esquerda, pequena 

perfuração e marcas de ferrugem, decorrentes da utilização de prendedor de pasta aberta. 31 

linhas. Indicações cênicas, isoladas entre parênteses; indicações de falas de personagens 

apresentam-se em caixa baixa. Nomes das personagens, nas indicações de fala, também em 

caixa alta. Recuo entre a indicação da personagem e a réplica equivalente.  Há falas de 

CÂNDIDO, SUB-CHEFE, CHEFE, ENFERMENIRAS, MÉDICO. No ângulo superior 

direito, acréscimo manuscrito, em tinta preta, de indicação de número de folha: VI. L.1. 

Intervenção manuscrita, tinta azul: acréscimo de acento agudo em CÂNDIDO; destaque no 

trecho As vontades são livres; reescritura do enunciado: <Nem> /Não\ [↑pretendo] 

<[↑nem]> uma coisa sem outra [!] <pretendo> !. L. 2, intervenção manuscrita em tinta 

azul: SUB-CHEFE: [↑Você] Te<ns>/m\ que fazer uma escolha. [E já!]. L.3-4, supressão, 

por risco em tinta azul, sobre o termo, do trecho: <Já que eu poso lançar mão dessa dádiva 

divina que se/ chama liberdade>, substituído por [↑Já que posso escolher...]. L. 4-5, 

correção gramatical, tinta preta: (Os homens cer-/cam-<lhe>[↑no], tiram-lhe a farda e 

torturam-no até a exaustão). L. 8-9, correção ortográfica: aquie[↑s]-/c[↑^]encia. L. 12-13, 

colchetes em azul isolam o enunciado [achando que era natural andar pelos campos/ e 

servir-se das pernas à vontade, assim como animais]. L.15-16, colchetes em azul isolam o 

enunciado – É então um metafísico! Ignorante por demais das coisas/ deste mundo. L. 19-

22, rescrita em duas camadas: datiloscrita, Deixemo<->/s\ que e manuscrita, tinta azul, [↑se] 

vá/ <adiante>.  [↑Mas] <A>/a\ntes daremos a ele a assinst[↑^]encia médica neces-/ sária 

para que não venha a morrer das feridas que lhe<s>/ fizeram. L. 24, acréscimo de acento 

circunflexo em Cândido. L. 25, correção gramatical/colocação pronominal: médico que 

[↑lhe] aplicam-<lhe> injeções e ungüentos. L. 30, acréscimo, tinta preta, de acento agudo 

em reintegrá-lo e de acento grave em à normalidade.  
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  f.2E  

 

 Datiloscrito. Verso do papel, levemente manchado e amarelado pela ação do tempo.Na 

região central da margem direita, pequena perfuração e marcas de ferrugem, decorrentes da 

utilização de prendedor de pasta aberta. Linha única, no topo da folha, na qual se lê: Cândido 

ou o otimismo. 

 

 

  f.3E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas em tinta azul e preta. Papel 

levementemanchado e amarelado pela ação do tempo. Na região central da margem esquerda, 

pequena perfuração, decorrente da utilização de prendedor de pasta aberta. 31 linhas. As 

indicações cênicas, isoladas entre parênteses, e réplicas apresentam-se em casa baixa, 

seguindo orientação ortográfica para uso de maiúsculas. Nomes das personagens, nas réplicas, 

em caixa alta. Recuo entre a indicação da personagem e a réplica equivalente.  Há falas de 

MÉDICO, CHEFE E CÂNDIDO. No ângulo superior direito, acréscimo manuscrito, tinta 

azul, de indicação de número de folha: VII . L. 3, 17, 20, acréscimo de acento em Cândido. L. 

14, trecho destacado/sublinhado em azul: Em câmera lenta dois soldados se enfrentam 

numa luta. L.18, correção gramatical/regência verbal: ao mesmo tempo [↑em] que se 

esconde. L. 19, acréscimo de acento circunflexo em trêmulo. L. 20-21, reescritura de 

período: CÂNDIDO - <É>... <Parece que está tudo de acordo com o direito público, > 

[↑Bem, para tudo há uma razão suficiente]/ <S>/s\egundo Mestre Pangloss. L. 22-24, 

supressão, por traço horizontal, em azul: Mas agora que já tenho algumas/ provisões, vou 

procurar algum lugar onde possa meditar so-/ bre os efeitos e as causas <,> <como um 

bom filósofo>. L. 24-31, versos/letra da música “Ato Heróico Pela Pátria” , cantando e pelos 

soldados: Vamos a pátria/ Que é a honra/ Que é a vida/ É o lar supremo/ A força Heril/ 

Sobre a bandeira estremecida.  
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  f.4E 

 

 Manuscrito, tinta azul. Desenho de quatro rostos, bastante semelhantes, revestidos 

dediferentes opções de cabelo. Rosto 1: expressão de alegria, cabelo curto, divido na lateral, 

bem penteado, bigode mais alongado, barba cheia, traços fortes, em azul um tanto escuro, 

destaque para pescoço. Rosto 2: expressão de medo, atenção, cabelo longo, mal 

arrumado,assanhado, cheio de grandes cachos, bigode mais curto, cheio, ocupando apenas a 

região superior dos lábios,  barba mais rala, apenas delineando o rosto, traços mais leves e 

pouco relevância para o pescoço. Rosto 3: expressão de medo, atenção, cabelo curto, dividido 

na lateral,  mal arrumado, assanhado, bigode mais curto, mais ralo,  ocupando apenas a região 

superior dos lábios, barba mais rala, apenas delineando o rosto, traços mais leves e pouco 

relevância para o pescoço. Rosto 4: expressão de seriedade,  atenção, cabelo longo, mais 

arrumado, sem cachos , bigode bem pequeno, apenas uma linha, ocupando apenas a região 

superior dos lábios,  barba mais rala, apenas delineando o rosto, traços mais leves e pouco 

relevância para o pescoço. 

 

 

  f. 5E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 29 linhas. Papel sem pauta levemente 

amarelado pela ação do tempo. Há falas das personagens: CÂNDIDO e HOMEM.  

Acréscimo manuscrito, tinta azul, no ângulo superior direito, da indicação de página: VIII . L. 

1-11, trecho em versos. Entre as linhas 11 e 12, em tinta preta, acréscimo manuscrito de linha 

horizontal, que divide o texto, e acréscimo, também manuscrito, da indicação de Cena V. 

Indicações cênicas apresentadas em parênteses, conforme orientação ortográfica para uso de 

maiúsculas e minúsculas. Uso de barras verticais para justificar o texto nas linhas 13 e 15. L. 

13 e l. 29, correção: acréscimo de acento circunflexo, a tinta azul, respectivamente, em 

C<A>/Â\NDIDO  e C<a>/â\ndido. L. 18-19: reescrita manuscrita, caneta preta, de indicação 

cênica: Aproxima-se de um homem que <faz um> discurs<o>/a\ <sobre a Ca-/ ridade>, 

para a qual se chama a atenção com traço vertical arredondado na margem direita das linhas 

em que se observa o movimento. L.24-25: supressão de período na fala de HOMEM, a lápis: 

<Procure apren-/ der a verdade aproximando-se de um mestre espiritual>. L.25-26: 

supressão de período na fala de HOMEM, a tinta azul: <Indague dele submissamente e 

renda-lhe serviços.>. L. correção, tinta preta, de grafia de palavra: Id<i>/e\.  
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  f.6E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 32 linhas. Papel sem pauta levemente 

amarelado pela ação do tempo. Há falas das personagens: CÂNDIDO, SENHORA e 

HOMEM.  Acréscimo manuscrito, tinta azul, no ângulo superior direito, da indicação de 

página: IX. Uso de barras verticais para justificar texto. Acréscimo de acento circunflexo, a 

tinta azul, em C<a>/â\ndido, l. 1 e, a tinta preta, também em C<a>/â\ndido, nas linhas 7 e 

17. L. 1-2, mudança de pessoa verbal, risco em tinta azul, sobre a terminação do verbo: Meu 

amo, venho de uma guerra e não tenho como matar a/ fome, poderia<s> colaborar me 

conseguindo alguns.... L. 4, acréscimo, tinta azul, de marca de feminino na indicação da 

personagem SENHOR[a]. L. 4-7, tinta preta, na fala de SENHORA, apagamento das marcas 

de segunda pessoa: - Não. Não tenho nada e ainda que tivesse não <te>/o\ ajuda-/ria e 

<te> aconselho a não insistir<es> muito, pois se <p>/ persistir<es> neste ofício lhe 

meteremos na cadeia, a/ fim de que aprenda<s> a viver!. L. 9, acréscimo de vírgulas, tinta 

azul, para isolamento do vocativo: Obrigado [,] senhor [,] pelo conselho. L.10-11, 

acréscimo, tinta preta, de acento circunflexo em Recomeçam os c<a>[â]nti-/cos. L. 12, 

acréscimo, tinta preta, de acento circunflexo em Se nasc<e>/ê\ssemos eruditos... L. 13 e 19, 

acréscimo, tinta azul, de acento grave, respectivamente, nas formas: ir <a>/à\ escola; Aderis 

<a>/à\ boa causa. L.17, acréscimo, tinta preta, de acento circunflexo em Ci<e>[ê]ncia.  L. 

19, correção, tinta azul,  de grafia de palavra: Id<i>/e\ a Mim?. Ainda na linha 19, uma seta 

manuscrita, tinta azul, indica o deslocamento de períodos. Seguindo a direção da mesma, o 

trecho  Aderis <a>/à\ boa causa? Id<i>/e\ a Mim? passaria a Id<i>/e\ a Mim? Aderis 

<a>/à\ boa causa?. L. 22-23, acréscimo, em tinta preta, de conjunção subordinativa: Foi 

preciso que me visse expul-/ so de junto da minha amada Cunegundes, [que] fosse 

tortura-/ da... L. 23, acréscimo, em tinta preta, de vírgula em fosse tortura-/ do [,] como é 

preciso que mendigue pão... L. 23, acréscimo, em tinta preta, de acento agudo em 

ganh<a>/á\-/lo. L.28, correção, em tinta preta, de grafia da palavra exa<u>/l\tado. L.29, 

supressão, tinta preta, de morfema da palavra: cai<a>. L. 29, acréscimo, tinta preta, de acento 

circunflexo em circunst<a>/â\ncia. L. 30-31, intervenção, tinta preta, no fragmento: 

transcende de imediato <os modos da> /a\ natureza material e/ assim chega ao nível de 

Mim! L. 31-32, acréscimo, tinta preta, de vírgulas para isolar vocativos: Vai [,]/ tratante! 

Vai[,] miserável! 
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  f. 7E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 31 linhas. Papel sem pauta levemente 

amarelado pela ação do tempo. Há falas das personagens: MULHER DO HOMEM e 

CÂNDIDO, bem como da personagem ANA BATISTA , que é renomeada e passa a se 

chamar O BOM SAMARITANO.  Acréscimo manuscrito, tinta azul, no ângulo superior 

direito, da indicação de página: X. Uso de barras verticais para justificar texto. L.3, 

acréscimo, tinta preta, de vírgulas para isolar vocativo: Saia daqui [,] miserável. L. 3-5, em 

indicação cênica isolada por parênteses, revisão gramatical/regência verbal, tinta azul: (Dá 

umas/ baforadas de charuto nele com alguns passes. Tira um ro-/ lo compressor de 

massa e <lhe> agride[  + -o]). L. 5, supressão de morfema na forma verbal: Toma<s>. L. 6, 

7, 24, 28, 32 acréscimo de acento circunflexo, tinta preta, em C<a>/â\ndido. L. 7, acréscimo 

de acento circunflexo, tinta preta, em c<a>/â\nticos.  L. 7-8, reescrita de fragmento: Surge o/ 

<anabatista que se aproxima dele.)> [+ bom samaritano.)]. L. 9, 13, 21, substituição, tinta 

azul e tinta preta,  de nome de personagem, na indicação de sua fala: <ANABATISTA> [ + O 

Bom Samaritano]. L.10, acréscimo, tinta azul, de acento agudo em algu<e>/é\m. L. 11-12, 

supressão, tinta azul, de termo: até que consiga ganhar o meu pão novamente <com o suor 

do meu rosto>. L. 13, revisão gramatical em dois momentos, respectivamente, datiloscrito e 

manuscrito em tinta preta: 1 Eu <te > posso te dar uma ajuda. 2 Eu posso <te> /lhe\ dar uma 

ajuda. L. 15, acréscimo, tinta azul, de acento circunflexo em sobreviv<e>/ê\ncia. L.16, 

acréscimo, tinta preta, de vírgulas para isolar vocativo: Obrigado [,] amigo! L. 16, correção, 

tinta preta, de grafia de palavra/ introdução de letra maiúscula em início de período: 

<t>/T\udo vai... L. 21, acréscimo, tinta azul, de acento grave na expressão: ir <a>/à\ cidade. 

L. 21-22, supressão, tinta preta, de termo: <comprar algum ma-/ terial>. L.23, correção, 

tinta azul, de grafia de palavra: descan<ç>/s\a um pouco. L.24, acréscimo, tinta azul, de 

vírgulas para isolar voativo: Até breve [,] amigo, bem como reescrita, tinta azul, de indicação 

cênica: O <anabatista> [+ bom samaritano] sai. Na margem direita, entre as linhas 22-24, 

uma linha manuscrita, tinta preta, é utilizada para divisão das partes do texto, acompanhada 

do acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de Cena VI. L. 29-31, correções, tinta azul,  

ortográfico-gramaticais: Toma [,] amigo. <a> /A\cabei de/ receber estes trocados, mas vejo 

que precisas bem mais!/ (O fantasma olha-o fixamente, verte lágrimas e pendura-

/<ce>/se\-lhe ao pescoço. Cândido [,] amedrontado[,] recua).  
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  f.9E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 28 linhas. Papel sem pauta levemente 

amarelado pela ação do tempo. Há falas das personagens: CÂNDIDO e PANGLOSS.  

Acréscimo manuscrito, tinta azul, no ângulo superior direito, da indicação de página: XII. L. 

01, acréscimo, tinta azul, de acento circunflexo na palavra p<o>/ô\de. L. 02, supressão, tinta 

azul: Como p<o>/ô\de uma causa tão bela pro-/ duzir <em vós> efeito tão abominável? 

L. 03-14, fala de PANGLOSS, intervenções de ordem gramatical e estilística, tinta azul: Ah 

[!] <m>/M\eu caro C<a>/â\ndido! [Você] Conhece<stes> Paquette? Aquela linda/ criada 

de nossa augusta baronesa? Conheci em seus braços/ as delícias do para<i>/í\so, que 

produziram em mim estes tor-/ mentos infernais <de que me vedes devorado>; Pois [ela] 

estava in-/ fectada, é poss<i>/í\vel que tenha morrido em consequ<e>/ê\ncia da/ doença. 

Paquete devia esta<r> dádiva a um franciscano muito/ sábio que se caracterizara 

através de uma senhora que a rece-/ bera de um militar [que a recebera] <transmitido> 

<por> /de\ uma marquesa que a ob-/ teve de um criado que a devia a um jesuíta, que a 

herdara/ ainda noviço e em linha reta de um dos companheiros de/ Cristovão Colombo. 

Quanto a mim, a ninguém a<l>/f\etarei, <uma> [já]/ <vez> que [estou] morr<o>/endo\. 

L. 20-24, reescritura, tinta azul, de período: E ela tem <p>/ progredido tanto, <sobre tudo> 

/sobretudo\ nos grandes exército, <que de-/ cidem a sorte dos estados> que podemos 

afirmar que quando/ trinta mil homens entram na luta com <tropas de igual núme-/ ro,> 

[outros 30 mil] há pelo menos de cada lado vinte mil sifilíticos.  L. 25, mudança, tinta azul,  

de pronome e de forma verbal: É incrível! Mas convém que <vos> [você se] trate<is>. L. 

26-28, reescritura, tinta azul, de fala da personagem PANGLOSS: Como? Não tenho um 

centavo e em toda a extensão da Terra,/ não há quem faça um tratamento <desta 

moléstia> sem que se/ <lhe> pague ou alguém pague por nós.   

 

 

  f.10E 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. 32 linhas. Papel sem pauta 

levemente amarelado pela ação do tempo. Há falas das personagens: CÂNDIDO e 

PANGLOSS e B.S.. Nas linhas 17-32, as falas do GRUPO aparecem em versos. Acréscimo 

manuscrito, tinta azul escuro, no ângulo superior direito, da indicação de página: XIII. L. 01, 

acréscimo, tinta azul escuro, de preposição na expressão: Fala [a] Cândido. L. 11-13, 
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margem direita, tinta azul, acréscimo dois traços paralelos, em diagonal. Entre as linhas 13-

15, uma linha manuscrita, tinta azul, é utilizada para divisão das partes do texto, acompanhada 

do acréscimo manuscrito, tinta azul, da indicação de Cena VII. L. 15, acréscimo manuscrito, 

tinta azul escuro, de acento circunflexo em C<a>/â\ndi-/ do. L.17-18, acréscimo manuscrito, 

tinta azul, de acento agudo, respectivamente, em: <O>/Ó\ que bom samaritano/ <O> /Ó\ 

tão cara medicina. L. 31-32, supressão datiloscrita, por meio da sobreposição de barras 

verticais, dos  versos: <E ajudando com a mão>/ <Ao marinheiro> 

 

 

  f.11E 

 

 Cópia de datiloscrito com intervenções manuscritas. 32 linhas. Papel sem pauta 

levemente amarelado pela ação do tempo. Continuação dos versos da fala do GRUPO, 

iniciada na folha anterior.  Acréscimo manuscrito, no ângulo superior direito, da indicação de 

página: XIV. L.3, deslocamento de parte do verso, a partir da supressão datiloscrita, 

sobreposição de barras verticais, para a linha 4: O marinheiro na ânsia <de depressa se 

savar>/ De depressa se salvar. L. 10, correção da grafia da palavra: <c>/S\icrano. L. 18, 

supressão datiloscrita, sobreposição de barras verticais, Porém durou <†††> tempo pouco.  

 
 

  f.12E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas e oscilação de cor de fita à linha 12. 17 

linhas, que preenchem a região superior do suporte. Papel sem pauta levemente amarelado 

pela ação do tempo L. 01-05, continuação dos versos da fala do GRUPO. Há, ainda, falas de 

PANGLOSS e SACERDOTE. Acréscimo manuscrito, no ângulo superior direito, da 

indicação de página: XV. L. 9, acréscimo, tinta azul, de acento circunflexo em 

apar<e>/ê\ncia. L. 12-13, correção manuscrita, tinta azul, de grafia de palavra: 

Ex/ce\<e>l<e>/ê\ncia e de escrita de vocábulo na separação silábica ne<s>ce[s]-/ <s>sidade.. 

L. 16-17, reescrita, tinta azul, de expressões: <O>/Ó\<h> Tempora<†>/l\[!]/ <O>/Ó\<h> 

mor<es>/a\. 
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  f.13E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 28 linhas. Papel amarelado pela ação do 

tempo. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. 

Acréscimo manuscrito, tinta preta, de indicação de número de folha XVI , no ângulo superior 

direito. Há falas das personagens Sacerdote, Religiosos, Outro sacerdote, Religiosos Rare 

Krsna. L.01-02, a indicação Espetáculo: Cândido/ Cena: Auto de fé está suprimida pela 

sobreposição de linhas onduladas, em tinta azul. Entre as linhas 02 e 03, na margem direita, 

acha-se a indicação manuscrita, tinta preta, de Cena VIII , circunscrita por uma borda de 

aspecto retangular. L. 08, acréscimo, tinta azul, de hífens na forma auto[-]da[-]fé. L. 09-11, 

supressão de termos, hidrocor preta, na indicação cênica: (<Entram> Cândido, Pangloss, 

<os outros penitenciados> acompanhados de religiosos de diversas religiões. Estes 

cantam a música introdutó-/ ria.). L. 25, supressão datiloscrita, sobreposição de sequência 

de x, e acréscimo datiloscrito, [+ato], destacado por barras verticais manuscritas em tinta azul. 

L. 26-28, grandes parênteses do tamanho do espaço ocupado pelas linhas, em azul, chamam a 

atenção/isolam a passagem: Religiosos Rare Krsna – (cantam e dançam com 

pandeirinhos) Hare Krs-/ na, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Há-/ re Rama, 

Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. 

 

 

  f.14E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 33 linhas. Papel amarelado pela ação do 

tempo. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. 

Acréscimo manuscrito, tinta azul, de indicação de número de folha XVII , no ângulo superior 

direito. Há falas das personagens Religioso egípcio, Virgem Maria, Sacerdote, Religiosos. 

L. 09, dois traços manuscritos, tinta azul, sublinham o encontro de consoantes gl na expressão 

Figlie Bianca e vermiglie!. L. 32-33, acréscimo manuscrito, tinta azul: Sacerdote – Sou Sete 

Alá Maomé/ Religiosos – Terremoto trepa em pé 
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  f.15E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas e pequenas oscilações de cor de fita. 34 

linhas. Papel amarelado pela ação do tempo. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso 

de perfurador, na margem esquerda. Acréscimo manuscrito, tinta preta, de indicação de 

número de folha XVIII , no ângulo superior direito. Há falas das personagens SACERDOTE, 

RELIGIOSOS, CANDIDO, VELHA. L.24-25, supressão datiloscrito, sobreposição de 

barras verticais, em trecho da fala de CANDIDO: <Seria este o melhor dos m> Se este é o 

melhor dos mundos/ possíveis, que dizer dos outros? L.30, uma barra manuscrita, tinta azul 

sobre a qual se traça uma linha irregular, ainda em tinta preta, separa o final da fala de 

CANDIDO da indicação cênica que vem depois desta. L. 34, Entre as linhas 33-34, em tinta 

preta, acréscimo manuscrito de linha horizontal, que divide o texto, e acréscimo, também 

manuscrito, da indicação de Cena IX, circunscrita por borda de formato quadrangular. 

 

 

  f.16E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 21 linhas. Papel amarelado pela ação do 

tempo. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. 

Dobra no ângulo inferior esquerdo. Acréscimo manuscrito, tinta azul, de indicação de número 

de folha XIX , no ângulo superior direito. Ainda no ângulo superior direito, duas ocorrências 

de acréscimo, tinta azul, do algarismo XX , posteriormente suprimido, por sobreposição de 

riscos em tinta preta.  Há falas das personagens Velha, Când, Cun. L. 01, supressão 

manuscrita, por sobreposição de linhas onduladas, tinta azul, da informação: <Cap. VII 

(Cândido chega ao bordel e encontra Cunegundes)>.L.15, acréscimo manuscrito, tinta 

azul, de indicador de nasalidade/til em: N<a>/ã\o foste violada. Abaixo da linha 21, ao centro 

da folha, margem esquerda, acréscimo manuscrito, tinta preta, da indicação de (cont.). 
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  f.18E 

 

 Cópia de datiloscrito. 37 linhas. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de 

perfurador, na margem esquerda. Manchas em tom azul na superfície do suporte, decorrentes 

do processo de reprodução. No ângulo superior direito, a indicação datiloscrita do número de 

folha: XX.  Há falas das personagens Cândido, Cuné, Când., Cun., Judeu.  

 

 

  f.19E 

 

 Cópia de datiloscrito. 36 linhas. Papel amarelado pela ação do tempo. Marcas de 

ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. No ângulo superior 

direito, a indicação datiloscrita do número de folha: XXI.  Há falas das personagens 

Cunegundes, Velha, Când., Inquisid., Cun. L. 09, supressão datiloscrita, sobreposição de 

barra: É você <?>, herege?. L.19-20, reescrita, tinta azul, da fala da Velha: É bom pensar o 

que fazer. Eu aconselho tratar de fugir. Há três cavalos/ na estrebaria. Vamos montá-los 

e partir <para Cádiz, na Espanha>. [-para Buenos Aires]. L. 21, ao centro, indicação de 

divisão do texto: CENA     X. L. 22, reescrita, tinta azul, de rubrica, por sobreposição do 

termo substituto ao termo substituído: (Cândido, Cunegundes e a velha em <Cádiz> 

/Buenos\  [↑Aires]). 

 
 

  f.20E 

 

 Manuscrito. Tinta azul. 08 linhas, escritas na região central da folha e em diagonal. 

Verso de papel sem pauta, amarelado pela ação do tempo. Marcas de ferrugem e furos 

decorrentes do uso de perfurador, na margem direita. 

 

 

  f.21E 

 

 Datiloscrito. 49 linhas. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, 

na margem esquerda. No ângulo superior direito, a indicação datiloscrita do número de folha: 

XXII.  Há falas das personagens Când, Cun, Velha, Homem, Moça. L. 06, traço vertical, 
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seguido por linha horizontal, na entrelinha superior, separa, em azul, a forma Era da 

expressão tão belo. L. 07, correção datiloscrita, por sobreposição de X, uma <prepa> 

pompa... L. 27, acréscimo, tinta azul escuro, posteriormente suprimido, também em tinta azul 

escuro, por sobreposição de dois traços verticais do tamanho da extensão da palavra: vi um 

homem muito belo, que suspirava... <[(dizendo)]>. L. 30, acréscimo, tinta azul escuro, 

posteriormente suprimido, também em tinta azul escuro, por sobreposição de dois traços 

verticais do tamanho da extensão da palavra: Há coisas piores.... <[(eu disse).]>. L.41-42, 

Dois traços verticais, em tinta azul, sobre um pequeno traço horizontal, separam o período 

Em vez de me levar à Itália, vendeu-se ao rei da Argélia. do período A peste/ assolava a 

região, e eu fui sua vítima. L.46, acréscimo manuscrito, tinta azul, de morfema gramatical 

em: Em seguida comer[i]am as mulheres. 

 

 

  f.22E 

 

 Mancha escrita mista. 05 linhas de mancha datiloscrita, localizada na região superior 

do suporte. 13 linhas de mancha manuscrita, iniciadas no centro da folha. Marcas de ferrugem 

e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. Papel amarelado pela ação do 

tempo e levemente dobrado no ângulo inferior direito. No ângulo superior direito, a indicação 

datiloscrita do número de folha: XXIII. Na mancha datiloscrita, há falas das personagens 

Velha e Cun e, na linha 01, supressão datiloscrita, sobreposição de x, de termo.  

 

 

  f.23E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 28 linhas. Marcas de ferrugem e furos 

decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. Papel timbrado do SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL , amarelado pela ação do tempo. Na margem superior da folha, ao 

centro, a indicação manuscrita, tinta preta, de número de folha XXIV. Mais abaixo, no ângulo 

superior direito, a indicação manuscrita, tinta preta, circunscrita com bordas em formato 

retangular, de Cena XI. L. 01, supressão manuscrita, por sobreposição de linhas onduladas 

em preto e azul, da informação: <XIII e XIX (Após a narração da velha)>. L.02, reescrita, 

tinta azul, de indicação cênica: (No <navio. Porto de Buenos Aires> [↑cais]). L.03, 

acréscimo manuscrito, tinta azul, de informação na entrelinha superior e intervenções 
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manuscritas, tinta azul, no texto datiloscrito: [↑Dois marujos trazem uma <cesta> grande 

cesta. Ao abri-la,] [sai] O governador [↑e] aproxima-se de Cunegundes. L. 04-06, 

acréscimo, tinta azul, de termo especificador: Sou o Governador, [↑de Buenos Aires], bem 

como supressão, tinta azul, por riscos sobrepostos em: Dom Fernando de Lima e Silva, y 

Fonseca, y/ Floriano, y Figueroa, <y Magalhães>, para servi-la. É sua esposa,/ Capitão 

Cândido? 

 
 

  f.24E 

 

  Folha em branco 

 

 

  f.25E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 21 linhas. Marcas de ferrugem e furos 

decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. Papel sem pauta, amarelado pela ação 

do tempo. No ângulo superior esquerdo, dois furos decorrentes do uso de grampeador. Na 

margem superior da folha, ao centro, a indicação manuscrita, tinta preta, de número de folha 

XXV. Há falas das personagens Cuneg, Velha, Cândido, Cunegundes, Criado.  À altura da 

linha 08, margem esquerda, a indicação manuscrita, tinta azul, 1º, isolada por parênteses. No 

final da linha 14, uma mancha de esmalte, de cor rosa, sublinha a última  palavra da mesma: 

fugiremos? e se estende até a margem direita do papel. No início da linha 15, sob a indicação 

de fala da personagem Velha, acha-se outra mancha de esmalte, também da cor rosa. À altura 

das linhas 15 e 16, na margem esquerda, a lápis, encontra-se o número 24, destacado por um 

círculo em volta e próximo de outra intervenção manuscrita, também a lápis: X. L. 21, uma 

linha manuscrita, tinta azul, sublinha a expressão Fujamos, depressa!. Abaixo da mancha 

datiloscrita, depois da sequência de §§§ que finda o texto, encontram-se as seguintes 

informações manuscritas: em tinta preta: Cena XII/ (Cândido e Cacambo chegam/ a los 

Padres); em tinta azul, na sequência, no Paraguai. Ainda na mancha manuscrita em tinta 

preta, há uma linha, em azul, sublinhado los Padres e o acréscimo, também em tinta, azul, de 

uma vírgula depois de tal expressão.   
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  f.26E 

 

  Papel timbrado do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL em branco.  

  f.27E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 38 linhas. Marcas de ferrugem e furos 

decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. Papel levemente amassado no ângulo 

inferior direito e amarelado por conta da ação do tempo. No ângulo superior direito, a 

indicação datiloscrita do número de folha: XXVII.  Há falas das personagens Monsenhor, 

Când, Cândido, Cacambo. Entre as linhas 34-38, supressão, pela sobreposição de riscos, 

destaques e traços em tinta azul, de parte da fala de Cacambo, de indicação cênica e da fala 

dos Soldados: Cacambo – Nada disto. (Tira a roupa do padre e dá para Cãndido) 

<Toma, veste./ Todos pensarão que é um jesuíta mensageiro.> Vamos embora!/ <(Saem. 

Entram soldados)>/ <Soldados – Mataram o Monsenhor! Mataram o Monsenhor!>/ 

<Black>. Na linha 35, um traço vertical manuscrito, tinta azul separa a forma verbal é do 

artigo definido um.  

 

 

  f.29E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 37 linhas. Marcas de ferrugem e furos 

decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. Papel levemente amassado no ângulo 

inferior direito e amarelado por conta da ação do tempo, com pequenos rasgos na região 

central da margem esquerda. No ângulo superior direito, a indicação datiloscrita do número de 

folha: XXVII.  Na linha 01, ao centro, a indicação datiloscrita de CENA  XIII . Há falas das 

personagens Cacambo, Cândido, Selvagens, Pombo correio. Linhas horizontais e traços 

verticais, em azul, isolam/chamam a atenção para partes da mancha escrita, como que a 

dividindo em blocos. L.10-11, supressão datiloscrita, por meio da sobreposição de barras 

verticais, do termo <judeu> e substituição por jesuíta: Se matando um inquisidor e um 

<judeu> jesuíta eu cometi pecado, serei/ perdoado de sobra, salvando a vida de duas 

mocinhas. L. 12, correção gramatical datiloscrita, por meio da sobreposição de barras: 

beijando-<lhes>[+os]. L. 13, correção gramatical datiloscrita, por sobreposição de barra 

vertical: Acaba<s> de consumar uma autêntica besteira, meu amo. L. 15, supressão 

datiloscrita, por meio da sobreposição de barras verticais, da indicação de fala de <Amantes>. 



205 

 

L. 18-21, reescrita, tinta azul, da fala da personagem Cacambo, por meio da sobreposição de 

linhas nos trechos a serem retirados e da escrita das expressões substitutivas nas entrelinhas: 

(Aproximando-se de Cândido e acariciando-o) <Meu caro amigo, tudo é mo-/ tivo de 

espanto para você. O que há de tão estranho? Os macacos são meio-homens...> [+Ouça, 

Cândido: Por que/ tanto desespero?] Há muitas coisas que você desconhece, <Cândido>. 

Eu/ viajei muito, aprendi que no amor e na guerra tudo é relativo... À altura das linhas 

19-20, margem direita, há uma intervenção manuscrita, tinta azul, isolada por parênteses, mas 

suprimida por sobreposição de linhas onduladas, também em tinta azul. L. 36, supressão 

datiloscrita, sobreposição de barras verticais, de parte da fala de Cacambo: É um pombo-

correio, <não se aa> mensageiro destes selvagens. L. 38, adiamento datiloscrito, 

sobreposição de barras verticais, de trecho em: <Aí> Cacambo – Aí está, senhores! Eu disse 

a verdade! 

 

 

  f.30E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 19 linhas, que ocupam a região superior do 

suporte. Papel amarelado pela ação do tempo, com pequenas dobras e rasgos na extremidade 

superior. Marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda. 

No ângulo superior direito, a indicação datiloscrita do número de folha: XXIX.  Há falas das 

personagens Când, Cac, Cân. Um traço em diagonal, manuscrito em tinta azul, está 

sobreposto à mancha datiloscrita. L. 12-3, reescrita, tinta azul, da fala de Cân: Como? Se vou 

para minha terra, lá estão os <Bulgaros> [+ bárbaros] degolando todo/ o mundo; Se vou 

para Portugal, serei queimado. Na linha 19, ao centro, está a indicação de (Black). Abaixo 

desta, o acréscimo manuscrito, tinta azul, da indicação Cac- foi suprimido pela sobreposição 

de barras verticais, também manuscritas em tinta azul.  
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  f.31E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 38 linhas, que ocupam a região superior do 

suporte. Papel amarelado pela ação do tempo, com manchas por todo o suporte.  Marcas de 

ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador, na margem esquerda, e marca de dobra na 

região central da folha.  No ângulo superior direito, a indicação datiloscrita do número de 

folha: XXX.  Há falas das personagens Cândido, Cacambo, Când., Velho. L. 5-15, 

indicação cênica que chama a atenção pela força narrativa. L. 5-6, supressão datiloscrita, por 

sobreposição de barras verticais, de termo em: Um grupo de pessoas em grande atividade. 

Todas trabalham e/ parecem se divertir muito com <isso,> o que fazem, cantando. L. 9-

10, trecho sublinhado: As roupas que usam são bem diferenciadas, embora em todos 

predo-/ minam cores vivas, alegres. L.24-25, trecho sublinhado, por meio de traço 

manuscrito em tinta azul: Estas pessoas parecem preparar uma festa. Estão comemorando 

al-/ guma coisa? L. 38, supressão datiloscrita, sobreposição de barras verticais, em: 

Cacambo - <Cest> Conheço muitos povos e costumes, mas nunca vi nada tão estranho.  

 

 

  f.32E 

 

 Datiloscrito. 39 linhas. Papel amarelado pela ação do tempo, com manchas por todo o 

suporte. Na margem esquerda, marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador e, 

na região central do suporte, marca de dobra.  No ângulo superior direito, a indicação 

datiloscrita do número de folha: XXI. Não se trata de texto dramático, mas de transcrição de 

citações dos pensadores: Denis Bablet e Luiz Francisco Rebello. Além disso, há ainda uma 

terceira citação, cujo autor não está referenciado no suporte. Uso recorrente de barras verticais 

para justificar o texto.  
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  f.33E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 40 linhas, que ocupam a região superior do 

suporte. Papel amarelado pela ação do tempo, com manchas por todo o suporte.  Marcas de 

ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador.  No ângulo superior direito, a indicação 

datiloscrita do número de folha: XXXI.  Há falas das personagens Velho, Când, Cacambo. 

L. 5, supressão datiloscrita, por sobreposição de barras verticais, em trecho da fala de 

Cacambo: <Ah!> Um martelo não seria melhor?. L. 5-8, supressão datiloscrita, por 

sobreposição de barras verticais, em trecho da fala de Velho: Ah! Pensa que não temos bons 

martelos? Só estamos <usando> aprovei-/ tando estes trastes que de vez em quando 

encontramos por aí, pelos/ campos. L. 19-23, supressão manuscrita, por sobreposição de 

linha em tinta azul, de trecho da fala de Cacambo: Senhor, estamos viajando há longo 

tempo e procuramos um lugar/ para ficar. Porisso queremos pedir consentimento ao seu 

rei, ou/ cacique, ou chefe, ou presidente ou seja lá o que for. Porque <eu/ sou espanhol e 

meu amo é alemão e> não queremos cair outra vez/ em mão de inimigos. Entre as linhas 

24-25, acréscimo manuscrito, tinta vermelha, de pequena seta.  

 

 

  f.34E 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 5 linhas, que ocupam a região superior do 

suporte. Papel amarelado pela ação do tempo, com manchas por todo o suporte.  Na margem 

esquerda, marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador e, na região central do 

suporte, marca de dobra.  No ângulo superior direito, a indicação datiloscrita do número de 

folha: XXXII.  Há falas das personagens Velho e Cândido. Na linha 5, ao centro, indicação 

de FIM DO PRIMEIRO ATO; , com barras verticais sobrepostas, respectivamente à letra 

final O e ao sinal de pontuação que a segue. Entre as linhas 4 e 5, acréscimo manuscrito, tinta 

azul, da  informação: (Saem. Começa o ritual da festa. Musica e/ Dança. Desce uma grade 

e a luz vai/ morrendo.)  
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  f.35E 

 

 Papel amarelado pela ação do tempo, com manchas por todo o suporte.  Na margem 

esquerda, marcas de ferrugem e furos decorrentes do uso de perfurador e, na região central do 

suporte, marca de dobra. Em branco.  


