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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Duetto apresenta este Material Digital do Professor para a 
obra A história do amor de Fernando e Isaura. Trata-se de uma proposta que 
visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela 
leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e 
projetos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens 
como uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comuni-
cação com aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e 
do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EduCaÇÃo litErÁria, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, 
em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a deci-
frar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro A história do 
amor de Fernando e Isaura como um ponto de partida para sua programação do 
ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma 
bibliografia comentada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para 
ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. 
Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão 
de aprender por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as disciplinas do currículo escolar como para a construção de cidadãos atu-
antes na sociedade em que vivemos.

Duetto
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 CARO PROFESSOR,

o que pretendemos apresentar aqui é um conjunto de perspectivas acerca da 
leitura e dos seus desempenhos e das formas de abordá-los em sala de aula, ten-
do como foco um trabalho que pense o ensino-aprendizagem de multiletramentos 
no Ensino Médio de modo consoante ao preconizado pela Base Nacional Comum 
Curricular (Brasil, 2018). Nesse sentido, é importante destacarmos que, ao introduzir 
as considerações específicas relativas a essa etapa de escolarização, o documento 
retoma um de seus elementos norteadores: 

O Ensino Médio deve atender às necessidades de forma-
ção geral indispensáveis ao exercício da cidadania e cons-
truir “aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 
possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, 
com os desafios da sociedade contemporânea” (BRASIL, 
2018, p. 465, grifos do autor). 

Ficam enfatizadas, portanto, as condições dos(as) estudantes como sujeitos e ele-
mentos centrais do processo educativo, naquilo que trazem a respeito de questões 
etárias relativas à formação, às suas necessidades, e também no que apresentam de 
potencial cognitivo e criativo, suas possibilidades, bem como de suas experiências e 
do contexto sociocultural vivido como constitutivo de suas subjetividades e interesses. 
Ao nos aproximarmos de tal orientação, talvez se faça necessário colocar alguns ques-
tionamentos sobre a maneira como a leitura é feita em sala de aula. Por um lado, não 
cabe a manutenção de uma afirmação hierárquica em que a escola se apresenta como 
a detentora dos códigos e dos meios de valorização do texto, impingindo aos afetos 
e à experiência de leitura do(a) estudante; por outro, não basta a reafirmação do que 
já foi vivido, ou mesmo uma mera adequação forçada às categorias que os(as) estu-
dantes trazem à escola, acumuladas a partir das suas próprias experiências culturais. 
De algum modo, é preciso que pensemos no estabelecimento de uma ponte entre o 
universo dos textos e das diversas formas da literatura e o universo das práticas e dos 
textos das culturas juvenis. É inevitável, portanto, que a leitura seja pensada também 
nesse lugar — o do contato com a diferença, que nos faz rever as nossas categorias do 
estranho e do familiar. Notemos que a leitura sugere essa dinâmica entre o próprio e 
o alheio, ao tematizar, por meio de personagens, seres diferentes de nós, sensações, 
sentimentos e relações que experimentamos de um modo ou de outro em nosso coti-
diano. Trata-se, assim, de um instrumento poderoso para o conhecimento do mundo 
na mediação da relação entre o eu e o outro, entre o tempo atual e os demais, entre 
o nosso lugar e os mundos a serem descobertos.
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Não à toa, é um lugar-comum a comparação da leitura com a viagem — experiência 
que, ao mesmo tempo, permite que o sujeito entre em contato com o outro, com a 
diferença, e reveja a si mesmo, compreendendo por meio de deslocamentos as estru-
turas que o constituem. É muito comum que se faça a pergunta sobre como integrar 
estudantes às diversas experiências de leitura disponíveis no mundo, e às experiências 
da leitura da literatura brasileira. Um passo fundamental para tal movimento é reco-
nhecer o lugar do(a) leitor(a), o lugar da leitura, propiciando a escuta, ainda que das 
dificuldades, dos silêncios, das incompreensões. Parte fundamental do processo de 
leitura é poder falar sobre o que é próprio e o que se percebe como alheio.

Começamos tematizando tais relações porque estamos tratando da abordagem 
de um livro que apresenta uma história de amor. Na verdade, para sermos mais pre-
cisos, a história do amor. Talvez seja útil nós observarmos que, no título do romance 
de Ariano Suassuna, está enfatizado que veremos uma narrativa do sentimento amo-
roso. Ou seja, quando destaca, por meio dos artigos definidos, os dois substantivos 
“história” e “amor”, deixando os nomes próprios como que desacompanhados, o 
autor parece nos sugerir que o personagem principal do que vamos ler é a experiên-
cia emotiva de quem ama. A bela dedicatória, ao enumerar casais de amigos, parece 
reforçar esse aspecto: poderia ser a história do amor de cada um deles, porque, do 
ponto de vista de quem ama, o que torna uma narrativa reconhecível, o que lhe dá 
condições de ser narrada, não são os nomes ou as características dos personagens, 
senão a natureza do sentimento que os move.

O amor surge, então, como razão de interesse humano, uma de suas marcas funda-
mentais. Nesse sentido, é de se presumir que ele possa ser objeto do interesse das 
diferentes culturas juvenis as quais cabe à escola acolher. De fato, nas mais variadas 
culturas, a juventude aparece como o momento da descoberta do amor apaixonado, 
da eleição do outro como objeto de interesse erótico, numa projeção de afetos para 
fora do estrito espaço familiar. Daí também uma série de questionamentos muitas 
vezes vividos pelos(as) jovens acerca de quem são, de que valor social conseguem 
angariar, do quanto é possível mobilizar o interesse dos outros etc. É a sugestão do 
interesse num relacionamento com o outro que me faz rever perguntas básicas sobre 
quem eu sou, quem eu amo, por quem sou amado.

Todavia, se é verdade que as culturas juvenis produzem cotidianamente suas vi-
vências, experiências e reflexões sobre o amor, também é verdade que os modos de 
expressão e as possibilidades de relacionamento são variados, multifacetados, incon-
táveis. Aqui, a leitura do romance de Ariano Suassuna pode ser vivida como um con-
tato com um mundo diferente — em que os gestos amorosos demandam um código 
específico de conduta, diferente do que talvez conheçamos no cotidiano. Conforme 
veremos, essa singularidade de perspectiva sobre os relacionamentos com amigos, 
familiares, amores fez com que o próprio autor, num texto de advertência introdutória, 
se perguntasse sobre o interesse da juventude acerca desse romance. Cumpre reco-
nhecer que, nesse ponto, o autor receou que a diferença entre modos de expressão 
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e de estabelecimento do relacionamento amoroso não permitisse termo de projeção 
para que o jovem se visse implicado pela leitura. Sabemos, entretanto, que a leitura 
de um texto literário não funciona apenas como elemento identitário de confirmação 
das expectativas e dos pressupostos do(a) leitor(a). Aqui, as perguntas norteadoras 
poderiam ser: é possível viver o amor de outras maneiras? De que modo o amor, 
personagem do romance, se aproxima, se distancia, do que vivemos cotidianamente? 
Gostaríamos de viver essa forma de amor que pode nos assustar com sua intensidade, 
e nos deslumbrar com sua capacidade de maravilhamento?

De acordo com a BNCC, o espaço de uma escola que acolhe as juventudes deve 
prezar por: 

“combater estereótipos, discriminações de qualquer nature-
za e violações de direitos de pessoas ou grupos sociais, favo-
recendo o convívio com a diferença” (BRASIL, 2018, p. 467). 

O espaço da leitura aparece como o de construção da subjetividade, e também de 
desconstrução do pré-estabelecido, dos lugares-comuns e das narrativas predominan-
tes do círculo social. É preciso saber habitar esse espaço, que nos informa e que nos 
desestabiliza simultaneamente, para poder compreendê-lo como um dos modos pos-
síveis de convívio com a diferença. Nesse sentido, o que nos educa é a experiência do 
contato com outros valores, com outras regras morais, com outros modos de proceder 
e conceber o mundo, que ao ter como centro um objeto de interesse comum, o amor, 
nos faz repensar quem somos, como nos conduzimos, como amamos.

A HISTÓRIA DO AMOR: PERSPECTIVAS DE LEITURA

Pode ser que, inicialmente, um dos modos de melhor apresentar possíveis perspec-
tivas para o trabalho em sala de aula com o romance A história do amor de Fernando 
e Isaura, de Ariano Suassuna, seja apontar para os materiais extranarrativos que o livro 
movimenta. Nesse sentido, desde a capa, a partir da tipografia, das ilustrações que 
antecipam significantes e significados relevantes do livro (o coração representando o 
sentimento amoroso, o caju, fruto tropical brasileiro que ganhará sentidos especiais ao 
longo do romance, a cruz), do uso da imagem duplicada dos “ferros” da família, lo-
calizada dos dois lados do título, estamos imersos no universo de Suassuna. Veremos 
mais tarde a articulação dos diversos elementos na estética do escritor; por enquanto, 
basta apontar a importância do elemento dos “ferros” da família na identificação da 
obra do escritor. De acordo com Daniella Libânio de Almada: 
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Ariano Suassuna (1974) revela que, dentre seus “objetos sagrados” 
está o “ferro dos Suassunas”, herdado de seu pai, e que também per-
tenceu a seu avô e ao bisavô: era com este ferro, antes da década 
de 30, que João Suassuna, seu pai, marcava seu gado, nas fazendas 
“Acauhan” e “Malhada da Onça”. Ao tomar posse do ferro paterno, 
Ariano Suassuna passa a utilizá-lo não somente para “marcar” a sua 
obra como sinal de identificação pessoal, mas sobretudo para regis-
trar a sua ancestralidade, de forma a incorporar a presença do pai nas 
suas criações, assumindo-a como sua (ALMADA, 2018, pp. 3-4). 

Aqui, também é importante assinalar que não deixa de ser verdade que o signo 
do “ferro de marcar”, em sua ligação com a família e com o legado, adianta um dos 
elementos temáticos do livro. São justamente as relações familiares, as devidas obri-
gações de honra que vão entrar em choque com o sentimento amoroso, nos moldes 
de dois imperativos contrapostos, sendo impossível mediar ou escolher entre eles. 

Em certo sentido, é como se todas as peças de um tabuleiro estivessem dadas 
por essa capa, ilustrada por Manuel Dantas Suassuna, artista plástico e filho do 
autor. Na capa, percebemos o contexto tropical e rural, marcadamente associado 
ao Nordeste brasileiro, o elemento cristão, a ideia do amor entre um homem e 
uma mulher. O casal, no caso, ao ser representado de modo contraposto, parece 
estar já disposto numa espécie de desencontro: a mulher voltada para cima, com 
uma lua sobre a cabeça, o homem, para baixo com um sol correspondente. Os 
traços de uma união amorosa impossível, interditada pelos valores da família e da 
religião, se insinuam no conjunto de signos da capa, acenando ao leitor para uma 
narrativa, sem dúvida nenhuma, marcada pela emoção.

Nesse sentido, é importante destacar desde o início a ligação entre a temática do 
texto e as inquietações da juventude, tais como: questões relativas a namoro, rituais 
de passagem, tensões familiares e conflitos com autoridades, que podem se cruzar 
numa articulação de elementos nem sempre harmônica. Assim, o texto pode e deve 
ser entendido como um motivador para que os jovens percebam e pensem sobre 
tais assuntos, uma vez que parecem estar ligados de modo íntimo a como nos inse-
rimos no mundo e como pensamos a constituição de nossa subjetividade.

Historicamente, a leitura do romance moderno se opera, justamente, a partir de 
uma relação de projeção subjetiva entre o leitor e os personagens da história. Tal pro-
jeção é o que permite a articulação emocional da experiência da leitura, fazendo com 
que o leitor oscile num questionamento entre o que é seu e o que é o outro a partir 
das semelhanças e diferenças das sensações abordadas na forma do cotidiano. Assim, 
a ficção narrativa tanto pode nos trazer heróis que funcionem como espelhos do que 
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desejamos para nós quanto nos proporcionar uma experiência de estranhamento que 
parece ameaçar as certezas sobre as quais fingimos estar erigida nossa identidade.

De fato, como atesta Marthe Robert (2007), pela proximidade do modo narrativo, o 
romance, enquanto gênero literário específico, foi muitas vezes tomado como uma for-
ma descendente da epopeia, adaptada aos moldes sociais e discursivos de um mundo 
de predomínio da cultura burguesa. No caso de A história do amor de Fernando e 
Isaura, esse parentesco se encontra reforçado, uma vez que uma das fontes literárias 
do autor é justamente a narrativa, poética e de tom épico, do encontro mítico entre 
Tristão e Isolda. Mas, na subtração dos elementos cósmicos extraordinários e na inser-
ção da narrativa na ordem de uma outra espacialidade e de uma outra sociabilidade, 
se encontra melhor colocada a natureza romanesca. Como diz Robert (2007): 

[...] o romance, que aboliu de uma vez por todas as antigas castas 
literárias — as dos gêneros clássicos —, apropria-se de todas as for-
mas de expressão, explorando em benefício próprio todos os proce-
dimentos sem nem sequer ser solicitado a justificar seu emprego. E, 
paralelamente a essa dilapidação do capital literário acumulado por 
séculos, apodera-se de setores cada vez mais vastos da experiência 
humana, vangloriando-se de conhecê-la profundamente e da qual faz 
uma reprodução, ora apreendendo-a diretamente, ora interpretando-
-a à maneira do moralista, do historiador, do teólogo e, até mesmo, do 
filósofo e do cientista (ROBERT, 2007, p. 13). 

O romance moderno surge como forma literária que desorganiza o discurso lite-
rário clássico, justamente porque vai misturar todos e se servir dos diferentes temas 
narrativos, procedimentos discursivos, como melhor lhe couber. Por isso, a nossa 
sugestão é que interessa menos ao texto d’A história do amor de Fernando e 
Isaura a luta dos heróis, e mais a reflexão sobre as condições e possibilidades da 
força revolta do amor numa sociedade de regras estreitas e códigos de conduta 
fechados. O que o romance parece querer é que o leitor se indague: e comigo, um 
amor dessa ordem seria possível? Eu poderia sustentar esse sentimento e manter 
uma conduta que considero correta e honrada?

Talvez, aqui, seja útil perceber os aparentes sinais contraditórios que o livro movi-
menta antes da narrativa, na advertência do autor. Vale ressaltar que Ariano já declarou 
em outras edições que este romance é uma espécie de imitação nordestina de Béroul, 
Bédier e Afrânio Peixoto. Essa informação é importante para nossa análise e cumpre 
dois papéis. Um deles ligado a uma reflexão do autor acerca das condições de cria-
ção literária que marcam sua singularidade na produção do século XX. Como assina-
la Newton Júnior (2019), na apresentação desta edição, em outras obras do autor a 
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identificação das fontes se revela como um procedimento comum. De fato, Ariano, em 
contrapelo ao conceito de originalidade desenvolvido na criação artística em moldes 
românticos, sugere frequentemente um modelo de escrita literária como repetição e 
desdobramento, a partir de exemplos que remontam aos séculos XVI e XVII, como 
Shakespeare, Molière e Cervantes. Béroul e Bédier são nomes que apontam para as 
fontes escritas francesas da história, conforme veremos adiante, e Afrânio Peixoto é o 
nome que aponta para a versão, traduzida em língua portuguesa, do texto de Bédier. 
De acordo com Newton Júnior (2019), em outros romances de Suassuna vão se encon-
trar rastros de sua ideia de que texto original e texto traduzido são permutáveis, inter-
cambiáveis, de modo que Afrânio Peixoto pode ser lido enquanto o original traduzido 
para outras línguas por autores que, historicamente, o antecederam. 

Todavia, talvez o ponto mais interessante, por mais contraditório ou ambíguo que 
seja, do registro dessa informação se encontra no emprego do adjetivo na expres-
são “imitação nordestina”. Como posso imitar, ou copiar o outro, e acrescentar uma 
característica que ele não tinha? Mais: como uma imitação pode reforçar uma ca-
racterística daquele que imita, e não daquele que é imitado? Sabe-se que a poética 
de Ariano Suassuna é marcada por sua profunda relação com o espaço rural — na 
maioria dos casos, mais especificamente, com o sertão, embora não nesse roman-
ce — e pelos modos de vida desenvolvidos como formas culturais de sobrevivência 
e resistência do Nordeste brasileiro. Não seria nem um pouco ocioso pensarmos 
já aqui numa das encruzilhadas do amor: afinal, o amante não começa justamente 
por querer assimilar o objeto amado? Os primeiros gestos naturais do amor não 
envolvem de um ou de outro a imitação? 

Eis um modo de interpretar a relação do escritor com suas fontes: trata-se de uma 
relação de amor. Por isso mesmo, ele faz questão de declará-las, de mostrá-las, no 
lugar de escondê-las como se fosse ele a origem da narrativa que conta. Mais: por 
isso mesmo, o amador pode até se transformar na coisa amada, mas alterando-a, 
transformando-a num elemento novo, inserindo-a naquilo que ele traz em si e de 
que não pode escapar. Dessa estranha imitação inovadora, desse relacionamento 
entre o eu e o outro, que promove uma alteração de ambos, surge a literatura, a 
paixão, o romance, outros textos.

No texto da “Advertência do Autor”, Suassuna escreveu: 

Não sei, portanto, que interesse haverá, principalmente para a juven-
tude, numa história tão fora de moda quanto esta. Os conflitos que, 
por causa da paixão, atormentam, aqui, os personagens, provavel-
mente não serão nem sequer entendidos pela geração formada por 
educadores que procuram fechar os olhos até para a realidade mons-
truosa do crime, contanto que não sejam forçados a admitir a verdade 
de qualquer norma moral (p. 23). 
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Pode-se notar no tom certa crítica do autor a costumes contemporâneos de uma 
sociedade capitalista, mas não é o desdém que o marca. É um anúncio do jogo entre 
o eu e o outro, em que o autor entra numa espécie de estratégia de sedução. Ele se 
anuncia para o leitor como alguém que escreveu uma história do amor mais nobre, 
do amor mais elevado, do amor que se distancia das modas e dos costumes do nosso 
tempo por se fundar numa outra temporalidade. O que ele está fazendo, por inversão, 
é valorizar o leitor, e valorizar o leitor jovem num delicado convite: venha conhecer um 
amor que talvez vocês não compreendam porque ele convoca os amantes para uma 
vida diferente, porque ele impõe um código de conduta que vai fazer você rever seus 
valores, hábitos e comportamentos. Quem quer conhecer um amor passageiro como 
as modas? Ou um amor que não o faça rever os elementos mais básicos da sua vida? 
A verdade do amor é outra, a verdade do amor implica uma mudança da nossa vida.

De acordo com Marthe Robert (2007): 

O romance no sentido de máxima não tem, naturalmente, nada a “to-
mar” nem a “devolver” do que quer que seja de real, mas tampouco 
constitui um simulacro inútil, pois embora a realidade lhe seja para 
sempre inacessível, ele a toca, apesar disso sempre num ponto decisi-
vo, figurando o desejo real de mudá-la (ROBERT, 2007, p. 28). 

Nesse sentido, o conjunto de relações entre a narrativa romanesca e a realidade 
envolve um certo número significativo de complexidades, todavia, parece encontrar 
em seu cerne um desejo de transformação. É justamente a força transformadora do 
desejo e do amor que enreda o(a) leitor(a) desse romance, sendo presumível supor 
que o escritor pensasse menos na sua redução e mais num convite a sonhar com um 
mundo diferente. Vejamos que, em um mundo sem os elementos de rígida conduta 
e reflexão moral de que fala o autor, a ideia de um amor contrário ao destino seria 
impossível, e a paixão se veria destituída de seu sentido revolucionário.

É como se Ariano Suassuna, em sua advertência, estivesse dizendo que a literatura 
existe para nos chamar para esse jogo amoroso com a diferença que nos transforma. 
A leitura de um romance precisa partir, justamente, desse outro tempo, de uma 
abordagem das sensações e dos sentimentos que não os dispersa na rapidez da 
passagem dos costumes, mas busca fixar os gestos e os modos de vida que eles 
suscitam na vida humana. Esse é o convite amoroso do escritor, o convite amoroso 
da obra romanesca: venha conhecer um mundo que, por ser diferente do seu, pode 
mudar sua vida; venha conhecer um mundo que fala de experiências emocionais 
com as quais você está familiarizado, mas aponta para outro universo de ações. O 
amor e a leitura aparecem unidos, como duas experiências de contato com a alteri-
dade que nos fazem defrontar com nossos valores, nossos processos de crescimento 
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e amadurecimento, nossos laços de pertencimento; duas experiências que dialogam 
de modo profundo com tudo que em nós é inquietação.

SOBRE O ESCRITOR E O SEU CONTEXTO

Outro comentário de Ariano Suassuna que merece a nossa atenção, feito na Ad-
vertência ao leitor, é a da sugestão de que a escrita do livro foi um exercício. À pri-
meira vista, podemos ficar com a impressão de que o que fica sugerido é que o texto 
não apresenta nível de complexidade elevado, tendo servido apenas como treino 
para empreendimentos mais ambiciosos. Mas vejamos com calma: 

Em 1956, eu já começava a sonhar com aquele que, depois, seria o 
Romance d’A Pedra do Reino. Estava um pouco intimidado pelo sonho e 
pelo impulso que o determinara. E como, até ali, somente escrevera po-
esia e teatro, resolvi, antes de tentá-lo, avaliar e exercitar, numa história 
curta, as forças de que dispunha para a empresa (p. 23). 

O comentário interessa pelo modo como situa a narrativa dentro do projeto 
maior da obra do escritor. Nesse sentido, se, de algum modo, pela experiência 
da sequência narrativa, pelo modo romanesco, ela se aproxima do projeto mais 
amplo do Romance d’A Pedra do Reino, pelo ritmo breve, pelo enredo enxuto 
focado no encadeamento das ações, ela se aproxima de suas experiências teatrais 
e poéticas. Trata-se, portanto, de um romance que habita o terreno do entrelugar.

Curiosamente, de um ponto de vista territorial, o texto também apresenta certa 
singularidade dentro do universo ficcional do autor. Como assinala Newton Junior: 

Importante perceber que Fernando e Isaura é não só o único romance 
de Suassuna que não se passa nos estados que o autor considerava “o 
coração do Nordeste” (Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte), 
como o único em que o sertão se encontra praticamente ausente da 
narrativa. A história transcorre em Alagoas, e as ações ambientadas no 
sertão concentram-se nos capítulos finais, quando Fernando, finalmen-
te convencido de que deveria se separar para sempre de Isaura, parte 
para Piranhas, município às margens do rio São Francisco, onde irá en-
contrar a outra Isaura, “a das Brancas Mãos”, com quem haveria de se 
casar. Ainda assim, o sertão jamais aparece enquanto cenário — não há 
referências à paisagem, à terra, à vegetação ou aos bichos, como ocor-
re na descrição da fazenda São Joaquim, logo no início do livro (p. 14). 
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O deslocamento, embora não seja de um ponto de vista territorial tão significa-
tivo, é simbolicamente relevante, e permite que o escritor enverede por outras for-
mas de abordar algumas de suas questões fundamentais — a dos enfrentamentos 
entre o amor e o mundo, a das relações familiares, a dos dilemas morais e éticos 
de se viver numa sociedade marcada pela injustiça social e pela desagregação 
dos laços comunitários. O que, em outros espaços ganha o contorno da aridez do 
desafio, ou do espinhoso satírico, aparece aqui com as indecisões carregadas pelo 
fluxo das águas. O que, por exemplo, no Auto da Compadecida, é polêmica do 
amor entre classes sociais diferentes, aqui, é contradição do amor e as relações 
éticas entre familiares e benfeitores.

Ariano Suassuna (1927-2014) nasceu na Paraíba, em família de destacada atua-
ção política e prestígio social. Seu pai, João Suassuna, advogado de formação, juiz, 
tendo ocupado cargos em diversas funções administrativas na máquina pública, foi 
eleito deputado federal e, posteriormente, presidente do estado da Paraíba (cargo 
aproximado ao que, hoje, consideramos governador). Ariano nasce durante o seu 
mandato à frente do executivo. 

No governo subsequente, as tensões sociais entre grupos de latifundiários serta-
nejos e outras camadas de classes dominantes, defensoras de certa modernização, 
vão gerar diversos conflitos, dentre eles o mais famoso é a “Guerra de Princesa”, 
na cidade de Princesa, em 1930. No contexto do conflito, numa vingança por 
caso em defesa da honra, o então presidente da Paraíba, João Pessoa, candidato 
a vice na chapa de Getúlio Vargas, é assassinado. Vários historiadores apontam a 
situação como o estopim para a Revolução de 1930, que depôs Washington Luís e 
impediu a posse de Júlio Prestes. João Suassuna foi acusado de cumplicidade no 
assassinato de João Pessoa, acusação descartada pela presidência da Câmara dos 
Deputados, mas que forçou seu retorno ao Rio de Janeiro. Ariano tinha três anos 
quando o viu, pela última vez, na despedida, ao embarcar do Recife para a Capital 
Federal. João Suassuna, uma vez no Rio, juntou-se aos defensores de Washington 
Luís, sendo posteriormente assassinado pelas costas num gesto de vingança em 
decorrência da morte de João Pessoa. Como consequência dos acontecimentos, a 
família se transferiu para Taperoá, no semiárido brasileiro. Nesse local, que será o 
cenário de alguma de suas obras mais conhecidas, Ariano teve o primeiro contato 
com algumas das manifestações da cultura popular nordestina que retornarão nas 
suas considerações artísticas e acadêmicas ao longo da vida. 

Esses dois elementos de sua vida — a morte do pai e a ligação com a cultura popular 
— são lembrados em trechos diferentes de seu discurso de posse na Academia Brasi-
leira de Letras (cf. Suassuna [1990]). A lembrança do pai aparece numa espécie de in-
terpretação profunda da posição da própria obra como protesto contra a morte e como 
busca incessante pela imagem desse outro que se tornou ausente. Para além desse 
momento de declaração evidente, do próprio autor, Braulio Tavares (2018) aponta: 
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O impulso de se dedicar ao romance lhe veio por diferentes razões. En-
tre elas, a necessidade de contar a história da tragédia dos seus heróis: 
seu primeiro projeto era um livro sobre a vida e a morte de seu pai João 
Suassuna, projeto que ele abandonou pela carga emocional de tratar 
com fatos históricos. A opção seguinte era projetar a mesma carga emo-
cional numa história fictícia, com personagens imaginários, uma narrati-
va transfigurada como ele gostava de dizer (TAVARES, 2018, p. 23). 

Alexei Bueno (2018) confirma a centralidade do acontecimento no projeto roma-
nesco de Ariano: 

[...] esta grande obra [Romance d’A Pedra do Reino] seria apenas a primei-
ra parte de uma trilogia que Ariano Suassuna não completou [...] talvez 
pelo gigantismo da empreitada, ou, mais provavelmente, por questões 
ligadas à memória da degola, na Casa de Detenção do Recife, de João 
Dantas — o matador, em crime de honra, de João Pessoa —, evento 
inextricavelmente ligado ao assassinato de seu pai (BUENO, 2018, p. 13). 

O que nos interessa demarcar não é simplesmente o impacto psicológico, ou bio-
gráfico, que a morte do pai, num crime de vingança e de disputas marcadas pelo 
valor da honra, tem sobre a pessoa do escritor. Antes, julgamos importante rastrear 
a sugestão de uma compreensão do trágico marcada por essa experiência de modo 
a fundar e a estruturar o projeto da escrita romanesca do autor. Não à toa, voltare-
mos à discussão quando tratarmos do modo como aparece a disputa e o assassinato 
em A história do amor de Fernando e Isaura, também em uma briga associada à 
defesa da honra e ao valor da palavra.

Em 1942, Ariano se muda para o Recife, onde conclui sua formação básica, e in-
gressa na Faculdade de Direito, em que logo se envolverá com a produção literária 
e teatral, participando da fundação do Teatro do Estudante de Pernambuco. Estreia 
como autor com Uma mulher vestida de sol, em 1947, recebendo um prêmio pela 
tragédia. As décadas de 1930 e 1940, como assinala Antonio Candido (2017), foram, 
do ponto de vista literário, os momentos de generalização das conquistas do projeto 
estético e das aspirações modernistas. Dentro desse projeto, o autor enxerga um 
alargamento dos temas e da produção regional ao âmbito da nacionalidade. Carlos 
Newton Júnior (2018) e Alexei Bueno (2018) vão observar na obra de Suassuna pro-
ximidades com outros autores do período, como o poeta João Cabral — pelo uso de 
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determinados padrões de versificação e pelo duplo interesse associado à geografia 
nordestina e a elementos culturais hispânicos — e o poeta/dramaturgo Garcia Lorca 
— pelo teatro simbólico distante do realismo e pela ligação com a cultura popular. 
Se, de fato, o elemento regionalista e outras características parecem aproximar o 
projeto de Ariano Suassuna de uma forma comum ao modernismo, não deixa de 
ser verdade que, como forma de demarcar sua singularidade, o escritor prefira uma 
associação a autores brasileiros anteriores ao período. 

Em parte, uma razão para tal modo de se apresentar está ligada a sua relação com 
o espaço e com a figura do sertanejo e do nordestino: são notáveis as referências a 
Euclides da Cunha, autor de Os sertões, e ao poeta paraibano Augusto dos Anjos 
(cf. Suassuna [1990]), ambos escritores do início do século XX, comumente interpre-
tados como pré-modernistas pela historiografia literária. Mas também é preciso re-
conhecer na urdidura desse discurso sobre si uma certa oposição a um modernismo 
interpretado como elemento associável à ascensão da burguesia urbana. Não à toa, 
Ariano, por vezes, já se designou da seguinte maneira: 

“[...] um egresso do patriarcado rural derrotado pela burguesia urbana 
em 1889, 1930 e 1964” (SUASSUNA, 1990).

 As datas fazem referência a episódios políticos significativos associados a guina-
das na estrutura política brasileira: a proclamação da República, a revolução de 1930, 
o golpe militar de 1964. Embora os três episódios guardem substancial diferença 
entre si, o que o autor sugere como elemento comum é um equilíbrio de forças, em 
que um procedimento político se opera por meio da força em prol do interesse de 
classes dirigentes que podem ser caracterizadas pelo traço urbano modernizante. 

Para o escritor, afirmar-se como sertanejo é um ponto de origem e de destino, e 
está intimamente ligado a um certo modo de ser que se vê usurpado pelas condi-
ções sociais contemporâneas — aqui, podemos lembrar, em outra chave, sua adver-
tência ao leitor. Como ele mesmo confessa (cf. Suassuna [1990]), foi somente com 
esforço que ele conseguiu criticar seu próprio ponto de vista e reconhecer na cultura 
das favelas e das periferias urbanas um elemento de proximidade com a cultura po-
pular que o formava e que ele tanto defendeu em seu projeto estético.

A obra de Suassuna se desdobra em momentos mais ou menos bem delimitados. 
Como atesta Braulio Tavares (2018), seu projeto teatral inicial volta-se para a for-
mulação do elemento trágico, sendo que só a partir da década de 1950 é iniciado 
o exercício com textos cômicos, a princípio, ligeiros. Em meados da década, mais 
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especificamente em 1955, o autor cria a sua obra que se tornará a mais reconheci-
da, o Auto da Compadecida, dedicando-se a partir daí a escrita de comédias mais 
volumosas e de modo mais frequente. A produção teatral, entretanto, vai se tornar 
mais escassa a partir de sua dedicação ao projeto do Romance da Pedra do Reino, 
que leva 12 anos para ser concluído, uma vez iniciado em 1958. O lançamento 
dessa obra, em 1971, Ariano Suassuna promove no contexto da consolidação do 
Movimento Armorial, lançado em 1970. A partir de fins dessa década, ele vai se 
dedicar a seu último e talvez mais ambicioso projeto, tentando juntar todas as pon-
tas de sua criação num romance que trouxesse para dentro de si a linguagem do 
teatro, o verso e outras de suas experiências temáticas e formais, concretizado na 
obra de publicação póstuma O romance de Dom Pantero no palco dos pecadores, 
publicado em 2017.

A história do amor de Fernando e Isaura situa-se, portanto, a meio desse proje-
to integral. A meio porque, composta logo após o Auto da Compadecida, em 1956, 
antecede o mergulho no romance mais extenso. A meio porque, como demonstra 
Carlos Newton Júnior (2019), o texto tanto assimila elementos de composição de 
tensão dramática, que já faziam parte do repertório do escritor, quanto antecipa te-
mas e personagens que serão posteriormente recuperados no Romance d’A Pedra 
do Reino. Aqui, podemos retomar a ideia, citada na “Advertência ao leitor”, de que, 
de algum modo, temos no livro um exercício para avaliar, numa forma curta, as forças 
para os lances mais longos. 

De que modo é possível pensar a escrita de um texto como uma medida das 
forças? Por um lado, vamos pensar no exercício formal da escrita. Ou seja, Ariano 
queria com A história do amor de Fernando e Isaura se haver com a lógica do 
romance, mas, como vimos, com a narrativa de heróis movidos pela inspiração da 
honra e marcados pelo tom trágico. Importa, portanto, a composição dos capí-
tulos, a sequenciação do narrado, o domínio dos elementos de tempo e espaço. 
Mas, por outro lado, importa também saber a medida da composição do conteúdo 
imaginário: a humanidade dos personagens, os seus modos de relação, a sua ca-
pacidade de apresentar o drama do humano. O comentário não serve, assim, para 
minimizar a obra, mas para evidenciá-la em face dos outros textos mais conhecidos 
do autor, a saber, no teatro, o Auto da Compadecida, e na prosa romanesca, o 
Romance d’A Pedra do Reino.

A ligação de Ariano Suassuna com a cultura popular permeia a íntegra de seu discur-
so de posse na ABL (cf. Suassuna [1990]) e funciona não apenas como motivo frequen-
te no seu trabalho artístico, mas como espécie de fundação de sua consciência acerca 
do trabalho do escritor. Destaque-se a importância dada à vestimenta que usa — o 
escritor fez questão de que o fardão da Academia fosse costurado por uma costurei-
ra e uma bordadeira de Recife, como forma de atestar seu compromisso com o que 
entende, a partir de Machado de Assis, ser o “país real”, contraposto ao Brasil oficial. 
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Christiane Marques Sesz (2007), ao abordar a história intelectual de Suassuna, vai 
contextualizar a formulação do Movimento Armorial a partir das distinções políticas 
e estéticas entre a proposta de interpretação de Ariano acerca da cultura popular e 
os modelos dos Centros Populares de Cultura e do Movimento de Cultura Popular 
da década de 1960. Neles, o escritor notaria uma espécie de intenção política que 
reproduzia a ideia de que as camadas populares precisam ser esclarecidas, de que 
as suas formas culturais eram úteis na medida em que permitiam veicular com maior 
alcance e clareza os motivos da conscientização de classe. 

Diferentemente, a proposta de Suassuna, segundo Christiane Marques Sesz (2007), 
é considerar os valores da cultura popular, deslocando as referências hierárquicas 
que pensam a superioridade de uma cultura erudita. Nessa visão, havia uma erudição 
própria do popular, assim como semelhança e proximidade de suas formas com ele-
mentos e obras que hoje constituem a cultura erudita. A partir do ponto de vista do 
crítico, podemos dizer: 

“Na perspectiva armorial, tal cultura [forma popular da cultura bra-
sileira] era fruto da fusão das culturas indígena, negra e europeia 
(ibérica)” (SESZ, 2007, p. 38).

 Assim, de acordo com Suassuna, seria possível notar nos folhetos de cordel, que 
ele defendia que fossem chamados de Romance ou Romanceiro Popular, elementos 
que remetem ao caldo cultural ibérico do século XVII, bem como traços populares 
próprios do Brasil.

Por fim, indicamos que alguns dos diversos temas abordados até aqui — a relação 
com os familiares, o modo de ser sertanejo e nordestino, uma íntima ligação com a 
cultura popular — unem o escritor Ariano Suassuna a seu filho, Manuel Dantas Suas-
suna, ilustrador do livro. Manuel Dantas pinta desde os 17 anos, tendo se decidido 
por desenvolver uma carreira ligada às artes plásticas a partir dos 26 anos. Boa parte 
de sua produção buscou desenvolver formas plásticas e imagéticas que povoassem 
o universo simbólico de seu pai, já que esteve associado à direção de arte de várias 
adaptações para o audiovisual da obra de Ariano. Além disso, desenvolveu um rumo 
próprio, embora não desligado de seus laços familiares e tradicionais, com a ex-
ploração de formas associadas às pinturas rupestres, aos “ferros de marcar”, a uma 
leitura do mítico e do sagrado no sertão.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

Ao tratar do eixo específico acerca da área das Linguagens e suas Tecnologias, na 
abordagem pertinente ao Ensino Médio, o documento da Base Nacional Comum 
Curricular pontua:

O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o en-
trelaçamento de culturas e saberes possibilitando aos estudan-
tes o acesso e a interação com as distintas manifestações cul-
turais populares presentes na sua comunidade. O mesmo deve 
ocorrer com outras manifestações presentes nos centros cultu-
rais, museus e outros espaços de modo a propiciar o exercício 
da crítica, da apreciação e da fruição (BRASIL, 2018, p. 483). 

Ao tratarmos da obra de Ariano Suassuna, estamos lidando com um curioso entre-
cruzamento de linguagens artísticas em que se combinam elementos característicos 
de tradições populares do Nordeste brasileiro e referências literárias da tradição 
poética europeia. Nesse sentido, as propostas de atividades elaboradas pretendem 
manter em vista que qualquer condição de isolamento da abordagem é se distanciar 
da singularidade poética do autor. O que nos interessa, portanto, é manter sempre 
uma espécie de mediação que preserve o lugar intermediário entre a cultura popular 
e a cultura erudita que Ariano elegeu para si, sabendo para isso integrar de alguma 
maneira referências de culturas populares que façam parte dos referenciais dos es-
tudantes e que componham outros modos de percepção, assim como as múltiplas 
relações entre culturas, histórias, modos de sociabilidade e geografias.

Partimos, assim, da ideia de que, conforme preconizado pela BNCC, uma das 
competências gerais a serem trabalhadas pela Educação Básica é: 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe pos-
sibilitem entender as relações próprias do mundo do traba-
lho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade (BRASIL, 2018, p. 9). 
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Desse modo, é importante a compreensão de que nem o que chamamos de cul-
tura popular nem o que podemos entender como cultura literária erudita podem ser 
tomados como termos homogêneos. Há experiências diversas a serem exploradas, 
reconhecidas e produzidas. Nesse sentido, um dado bastante relevante do romance 
A história do amor de Fernando e Isaura é como, nesta edição, estão combinados 
elementos de diferentes linguagens, propiciando uso de códigos diversos, tais como 
os visuais e os sonoros.

As atividades propostas buscam conciliar os seguintes elementos: 

A) o diálogo entre a dinâmica do conhecimento sobre o universo da comunidade e 
o acesso a informações mediadas por aparelhos culturais institucionais num en-
trecruzamento constante entre formas e elementos de cultura popular e erudita; 

B) a importância de garantir o protagonismo do estudante na construção de seu 
processo de aprendizagem, de modo a concretizar sua autonomia e sua refle-
xão crítica, conforme estipulado pela BNCC; 

C) a importância do trabalho com diferentes códigos comunicativos, gêneros dis-
cursivos de diferentes registros linguísticos, diferentes mídias; 

D) o desenvolvimento da perspectiva crítica na apreciação dos objetos culturais. 

As atividades propostas envolvem um percurso que vai da experiência leitora à 
produção textual. Pretendemos enfocar também possibilidades de trabalho que pri-
vilegiem e valorizem a ambientação com os meios e a cultura digitais, favorecendo 
os multiletramentos, conforme preconizado pela BNCC.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

A atividade deve compreender os seguintes expedientes a serem realizados em 
sala de aula: 

A) Promova uma discussão coletiva sobre o sentimento amoroso e os relaciona-
mentos amorosos, de modo a levantar: rituais de paquera, códigos de conduta 
aceitáveis e inaceitáveis num relacionamento, formas de percepção de estados 
emocionais associados a paixão, objetos culturais conhecidos pelos(as) estu-
dantes que abordem a temática (canções, grafites etc.); 

B) Encaminhe para uma discussão coletiva sobre a historicidade do amor: parta 
da pergunta “as formas de paquera/relacionamento/sensação da paixão foram 
sempre iguais em todos os contextos históricos?”, fazendo o apontamento de 
possíveis diferenças a partir dos referenciais dos(as) próprios(as) estudantes e 
de dados sobre a historicidade do “amor cortês” e do “amor romântico”;
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C) Aborde textos distintos que tratam de modos diversos da experiência amorosa 
(crônicas, debates em programas de TV, canções — como Samba do grande 
amor, de Chico Buarque — ou trechos de entrevista sobre a diferença entre 
paixão e amor, como a de Mário Sérgio Cortella (disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=saLbnDJEIWI.); 

D) Faça uma abordagem sobre a capa do livro, provocando uma reflexão sobre 
os modos de o discurso visual falar sobre a paixão e a diferença em relação ao 
código verbal. Como cada uma trata o tema? 

O objetivo do percurso inicial é não apenas valorizar de forma oral a experiência 
prévia trazida pelo estudante, como também colocá-lo numa posição de reconheci-
mento e autorreflexão, compreendendo que, embora os sentimentos e sua percep-
ção façam parte das experiências subjetivas de cada indivíduo, relacionamentos são 
socialmente construídos. Mesmo a forma como nós percebemos ou denominamos o 
amor passa por uma mediação social com relação à qual os objetos culturais desem-
penham papel importante e significativo. Nesse sentido, é importante colocar ques-
tões como a representação de casais e relacionamentos homoafetivos em objetos 
culturais, ou a questão das diferentes atribuições de papéis de gêneros, do quanto 
isso muda ao se considerar um ponto de vista histórico e cultural. A prática da sala 
de aula deve desenvolver uma espécie de mediação entre os afetos, percebidos 
individualmente, e o espaço público, que prima pelo estabelecimento de compreen-
sões éticas que possibilitem e valorizem o convívio com as diferentes culturas. 

Assim, entende-se como objetivo fundamental das atividades o desenvolvimen-
to do previsto pela BNCC quanto às competências e habilidades do trabalho com 
Linguagens e suas Tecnologias: 

Compreender os processos identitários, conflitos e rela-
ções de poder que permeiam as práticas sociais de lin-
guagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de 
ideias e posições, e atuar socialmente com base em prin-
cípios e valores assentados na democracia, na igualdade e 
nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, 
a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coope-
ração, e combatendo preconceitos de qualquer natureza 
(BRASIL, 2018, p. 490).

https://www.youtube.com/watch?v=saLbnDJEIWI
https://www.youtube.com/watch?v=saLbnDJEIWI
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ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Para essa atividade, a proposta é ler em sala com a turma os dois primeiros ca-
pítulos do livro, buscando extrair, por meio de anotações produzidas a partir de 
discussões coletivas: a) a caracterização dos personagens principais; b) palavras e 
expressões que demonstram o interesse de Isaura por Fernando. 

A atividade, portanto, partirá de uma prática oral e coletiva para culminar em co-
mentários escritos individualmente. Em seguida, propõe-se indicar a leitura individu-
al, em casa, dos capítulos subsequentes até o sexto capítulo: “O rio”.

Após a leitura, o grupo deve questionar, tendo em mente as discussões realizadas 
no primeiro momento, de que modo os personagens se apaixonaram e as diferenças 
dos momentos de paixão e da sugestão dos seus motivos de acordo com os papéis 
socialmente atribuídos aos gêneros masculino e feminino. A ideia é que, a partir de 
um conjunto de questões comparativas entre os capítulos e a forma de narrar a pai-
xão de cada personagem, se busque demonstrar também elementos comuns que 
parecem sugerir ideias gerais que o texto formula acerca do que é o amor ou do 
modo como ele surge e atua em cada sujeito.

A ideia é também, na discussão da leitura, mediar a relação estabelecida pelos(as) 
estudantes, buscando apurar o quão próximo ou o quão distante a experiência dos 
personagens do livro soa para eles, e se essas diferenças provocam uma atitude de 
admiração, rejeição ou aparente neutralidade. Um elemento importante é promover 
uma espécie de autorreflexão da leitura a partir de perguntas-chave, por exemplo: 
De que modo as nossas próprias expectativas sobre os papéis de gênero atuam na 
nossa percepção do relacionamento de Fernando e Isaura? 

Nesse sentido, compreende-se mapear referências ancoradas no conhecimen-
to sociocultural dos(as) leitores(as). Mas também pode-se usar perguntas como: 
Vocês acham possível se apaixonar por alguém só ao olhar para a pessoa? Vo-
cês acham possível se apaixonar por alguém cuidando da pessoa desacordada? 
Dessa forma, compreende-se a avaliação que os(as) estudantes fazem do livro e 
como eles(as) usam, a partir de sua própria compreensão de mundo, um critério 
como a verossimilhança para pensar sobre uma obra. É bom, então, estabelecer 
um diálogo entre a expectativa e a ideia de verossimilhança como categoria 
sociocultural que compõe a percepção do leitor e a verossimilhança produzida 
narrativamente, pela solidariedade das partes e do estilo da narrativa. Demons-
tra-se, assim, que há muitos modos de se ser verossímil, e que nem a verdade, 
nem a sugestão de sua aparência e coerência podem ser tomadas como dados 
fixos, monológicos.
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ATIVIDADES PÓS-LEITURA

A etapa, para encerramento da proposta e de um primeiro momento de leitu-
ra do livro, consiste na divisão da turma em grupos, com o objetivo de construir 
uma enciclopédia virtual do amor. Nesse sentido, todos os grupos devem produzir 
textos de gêneros diferentes, tais como: (a) um debate sobre psicologia, subjeti-
vidade e afetos na relação amorosa, ou sobre a diferença entre as formas de se 
apaixonar conforme o contexto histórico e cultural; (b) os verbetes de enciclopédia 
propriamente ditos, com definições de “aMor”, “aMor CortÊS”, “aMor ro-
MÂNtiCo”, “PaiXÃo”, “o aMor dE FErNaNdo E iSaura”, “aMor E PaiXÃo 
Na Cultura PoPular”; (c) representações iconográficas (fotografia, desenhos, 
grafites, pinturas etc.) que busquem retratar diferentes formas de amor, incluindo 
entre elas representações do casal do livro. 

De tal forma, entende-se que estaremos trabalhando com uma diversidade de 
registros: da oralidade à escrita, do código visual ao código verbal. Uma vez pro-
duzidos os textos, se pode planejar como publicar virtualmente o material, pes-
quisando que hiperlinks seriam possíveis, de que forma um verbete pode remeter 
ou vir acompanhado da representação visual, ou do debate etc. Compreendemos 
que, assim, trabalha-se com questões e habilidades relativas às multissemioses e 
multimodalidades acionadas pelos gêneros do mundo digital, tornando possível a 
compreensão de que: 

“Não se trata de substituição ou de simples convivência de 
mídias, mas de levar em conta como a coexistência e a con-
vergência das mídias transformam as próprias mídias e seus 
usos e potencializam novas possibilidades de construção 
de sentidos” (BRASIL, 2018, p. 487).
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Se a primeira atividade proposta tinha como atividades de leitura a divisão entre mo-
mentos coletivos da turma, momentos individuais e momentos da coletividade de um 
grupo específico, interessa, num segundo momento, investir num aprofundamento da 
relação leitor-livro numa espécie de investigação aprofundada da matéria narrada. De 
modo semelhante, se, num primeiro momento, importava principalmente a recupera-
ção dos dados das culturas dos(as) jovens e do que outros objetos culturais nos infor-
mam sobre o amor, o que pode interessar numa segunda atividade é a interação com 
novos saberes, como o das Ciências Humanas e Sociais, para ampliar o potencial de 
leitura a partir do diálogo no trabalho com o livro. Nesse sentido, assim como a narrati-
va sublinha, desde o primeiro capítulo, a questão do território em sua intrínseca relação 
com o mundo ficcional, sugerindo que toda trama pressupõe um conjunto de relações 
dadas pelo espaço para vir a ter lugar, deve-se buscar compreender as relações entre 
as diferentes formas e os diferentes objetos culturais, bem como entre o espaço geo-
gráfico e o social. Trata-se, portanto, de explicitar que, ao darmos sentido às variadas 
ações e discursos que usamos no nosso dia a dia, só o fazemos diante de certa ideia de 
espaço, dentro de certa configuração de lugar. É por isso que o amor ganha diferentes 
sentidos de acordo com o contexto. Em A história do amor de Fernando e Isaura, o 
sentimento se contrapõe aos compromissos familiares e sociais que organizam a vida 
de Fernando, o que dá sentido à sua formação identitária, subjetiva. Por isso, mesmo 
quando os amantes se encontram numa casa, em outra cidade, longe de suas terras e 
da família, o relacionamento se revela inviável, o sentido de identidade dos persona-
gens se perde, e não há lugar para o que eles sentem. 

Aprofundam-se, assim, o trabalho com as relações entre os textos e as questões 
relativas ao estudo das sociedades, articulando de modo claro temas sociológi-
cos e antropológicos, como: os diferentes estilos de vida nas cidades brasileiras 
e a transformação deles de acordo com a passagem do tempo. Comentando a 
primeira competência específica, a saber, a de compreender o funcionamento de 
diferentes linguagens e práticas culturais, descrita ao tratar da área de Linguagens 
e suas Tecnologias, a BNCC aponta: 

Essa competência específica indica que, durante o Ensino 
Médio, os jovens devem desenvolver uma compreensão e 
análise mais aprofundadas e sistemáticas do funcionamen-
to das diferentes linguagens. Além disso, prevê que os es-
tudantes possam explorar e perceber os modos como as 
diversas linguagens se combinam de maneira híbrida em 
textos complexos e multissemióticos (BRASIL, 2018, p. 490). 
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Ora, para de fato desenvolver uma compreensão e análise sistemática de dife-
rentes linguagens é necessário que venha à tona a espessura social do fenômeno 
da produção de sentido. Ou seja, é preciso que o estudante compreenda que as 
formas da língua, as formas dos textos, as formas das imagens e demais elementos 
culturais não existem em abstrato, num universo ideal, ou virtual, de potencialidades 
puras. Pelo contrário, as formas se estabelecem, se reproduzem, se transformam 
em intenso diálogo com as transformações históricas e geográficas dos contextos 
sociais. Muitas vezes, diante da consciência de tal fato, a prática de sala de aula se 
volta a uma exposição de contextos históricos como dados explicativos do fenôme-
no textual. A ideia da atividade proposta é pensar a questão de outro ponto de vista, 
isto é, a partir da observação da complexidade de textos com a sociedade em que 
vivemos, focar outros modos possíveis de inserção e atuação.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

O início da atividade compreende os seguintes expedientes a serem realizados 
em sala de aula: 

A) discussão coletiva sobre a relação entre objetos culturais e espaço geográfico 
(possíveis relações: funk/hip hop e favela/periferia, grafite e espaço urbano, 
romance e cidade moderna, folhetos de cordel e sertão nordestino); 

B) explicitação das diferentes formas de grupos pensarem e identificarem a rela-
ção entre produção artística e território; 

C) abordagem de textos distintos que tratam do mesmo espaço geográfico e so-
cial que o livro, como canções que mencionam o Rio São Francisco (ex.: “Fran-
cisco, Francisco”, de Capinam, e “Violeira”, de Chico Buarque), poemas sobre 
cidades nordestinas que contemplem a dinâmica sertão e litoral (ex.: “Morte e 
Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto).

A quarta competência específica relativa à área de Linguagens e suas Tecnologias 
a ser desenvolvida no Ensino Médio, conforme a BNCC, consiste em: 

“Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, 
histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vi-
venciando-as como formas de expressões identitárias, pes-
soais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de 
preconceitos de qualquer natureza” (BRASIL, 2018, p. 494). 



28

 A
 H

IS
T

Ó
R

IA
 D

O
 A

M
O

R
 D

E
 F

E
R

N
A

N
D

O
 E

 I
S

A
U

R
A

Ora, para compreender um eixo fundamental do modo como as práticas sociais 
de linguagem são perpassadas por relações sociais diversas é preciso justamen-
te abordar o encontro do material linguístico com o material extralinguístico que 
ele pressupõe. Diversos processos inferenciais, na leitura de um texto, envolvem 
justamente o uso dessa competência, sabendo por exemplo apontar com clareza 
de que modo um espaço ficcional não apenas trabalha um determinado território 
como imagina certa forma de ocupá-lo, de marcá-lo, de significá-lo a partir das 
convenções sociais, dos hábitos, ritos e mitos constituídos por grupos humanos. 
Nesse sentido, o trabalho com outros campos de saber pode abordar outros mo-
dos de conhecimento acerca dessa realidade, no sentido de trazer conhecimentos 
geográficos e históricos sobre o Nordeste brasileiro e sua situação específica no 
início do século XX. Entende-se que, assim, se pode colocar os valores e dilemas, 
o modo de pensar, produzido por uma comunidade em suas formas culturais de 
habitar e experimentar o espaço e o quanto elas influenciam os produtos culturais 
e as categorias estéticas.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

A proposta pressupõe que, uma vez combinada uma data para a conclusão da 
leitura do romance como um todo, a turma possa revisitar especificamente os capí-
tulos cujos títulos indicam locais, a saber, “Capítulo I: São Joaquim”, “Capítulo VI: 
o Rio”, e “Capítulo XIX: Desterro”. A leitura pode ser feita com a coletividade da 
turma, ou dividida em grupos, de modo que sejam propostas as seguintes perguntas 
para reflexão: a) De que modo o espaço está caracterizado? Qual papel esse espaço 
desempenha na sequência da narrativa? Quais personagens ocupam esse espaço? 
Que diferentes papéis sociais são atribuídos a cada um desses personagens? 

Será especialmente interessante explorar os diferentes modos de aparição dos 
espaços ficcionais, aprofundando-se nas diversas camadas de sentido presente em 
cada um deles. Assim, se no primeiro capítulo somos apresentados à Fazenda como 
um espaço historicamente constituído que traz consigo um certo conjunto de re-
lações entre homem e lugar (o dono da terra, os trabalhadores da terra, a produ-
tividade da fazenda), no sexto capítulo, adentramos o espaço constituído como 
que miticamente do encontro do homem e da mulher numa evocação paradisíaca. 
Ainda assim, é importante frisar que os papéis sociais atribuídos de acordo com os 
gêneros dos personagens é uma construção social específica que organiza inclusive 
o modo como o lugar será ocupado. Igualmente é a construção do espaço urbano 
em Penedo, com suas pensões e albergues ocupados, com a condição de classe 
reinterpretada e a atribuição de novas condições na ordem social. Cada um dos 
lugares refaz, reconstrói e reinterpreta a identidade dos personagens, revelando 
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facetas diferentes de sua experiência de vida. É fundamental traçar essa construção 
a partir dos elementos linguísticos utilizados em cada capítulo na caracterização 
dos personagens e dos espaços que eles ocupam/habitam, demonstrando a lógi-
ca existente entre atribuição de papel social e desdobramento do enredo. Nesse 
sentido, deve-se explicitar que as relações notadas entre personagens e território, 
entre romance e espaço social, também são observáveis em outros textos e formas, 
compondo elemento fundamental do processo de significação. Após a leitura, a 
turma deve, tendo em mente as discussões realizadas no primeiro momento, pen-
sar criticamente a comparação entre os diferentes objetos culturais e os espaços 
sociogeográficos que habitam. 

Nesse sentido, compreendemos que, na interlocução com os outros campos do 
conhecimento, a atividade pode ser uma oportunidade para trabalhar uma das habi-
lidades descritas pela BNCC: 

(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupa-
ção do espaço e a formação de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes 
(como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacio-
nais e organismos internacionais) e considerando os confli-
tos populacionais (internos e externos), a diversidade étni-
co-cultural e as características socioeconômicas, políticas e 
tecnológicas (BRASIL, 2018, p. 573).

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Cada estudante deve produzir um mapa dos lugares trabalhados em cada capí-
tulo, destacando as caracterizações que mais chamaram sua atenção. Esse trabalho 
pode ser concluído em interlocução direta e mediada com professores das áreas 
de Ciências Humanas e suas tecnologias, sobretudo Geografia. Assim, podem ser 
exploradas diversas informações no mapa, para além do território, com dados so-
ciais, demográficos, culturais, dentre outros. Além dos mapas, propõe-se que os 
estudantes desenvolvam, por escrito, respostas dissertativas que procurem atender 
às seguintes questões:

A) De que modo os espaços e a geografia do Nordeste brasileiro aparecem no 
enredo e afetam a narrativa de A história do amor de Fernando e Isaura?
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B) Apresente um exemplo de um objeto cultural produzido no contexto do es-
paço que você habita e demonstre as relações entre ele e as formas sociais e 
geográficas de significar esse espaço.

Entende-se, então, que dessa maneira o(a) estudante conseguirá não apenas 
associar uma reflexão com relação ao objeto da leitura literária, mas também trans-
por a experiência para outros saberes, podendo reinterpretar a sua realidade a 
partir do vivido por meio do livro. Trabalha-se, portanto, com a transposição entre 
formas de significação diversa (código visual e código linguístico), tipos de cons-
trução discursiva (narrativo, argumentativo etc.) e registros formais diferentes. Tra-
balha-se, afinal, também com as categorias de Território e Fronteiras, conforme o 
preconizado pela BNCC: 

Assim, no Ensino Médio, o estudo dessas categorias [Ter-
ritório e Fronteiras] deve possibilitar aos estudantes com-
preender os processos identitários marcados por territo-
rialidades e fronteiras em históricas disputas de diversas 
naturezas, mobilizar a curiosidade investigativa sobre o seu 
lugar no mundo, possibilitando a sua transformação e a do 
lugar em que vivem, enunciar aproximações e reconhecer 
diferenças (BRASIL, 2018, pp. 564-5).
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APROFUNDAMENTO

UM DEBATE COM AS JUVENTUDES — O ESPAÇO E OS SEUS MODOS 
DE VIDA

A história do amor de Fernando e Isaura apresenta um início bastante comum 
para os romances modernos produzidos em língua portuguesa: 

Na fazenda São Joaquim, a terra era rica e fecunda, muito bem servi-
da pelas chuvas por causa da proximidade do Mar. Estendia-se ela en-
tre Penedo e Piassabussu, por uma vasta região, coberta de coqueiros 
na faixa da praia e na foz do Rio São Francisco; de lavouras diversas 
por trás da estrada que bordejava o mar; e, mais para dentro ainda, de 
pastagens que cobriam colinas e para onde se levava o gado. Porque 
o dono, Marcos Fonseca, era muito rico e possuía duas frotas de Bar-
caças. A primeira fazia cabotagem pelo Mar até Maceió. A segunda 
entrava pelo São Francisco adentro para levar mercadorias e trazer 
couros de Cabra que recebia em Piranhas e transportava para o Lito-
ral, de onde eram exportados (p. 28).

Começamos, portanto, sabendo da espacialidade na qual a narrativa se inscre-
ve, mais precisamente, se pensarmos sobre o título do capítulo, percebemos já de 
início a apresentação de uma propriedade rural, descrita a partir do ponto de vista 
da produtividade da terra (“terra rica e fecunda”) em função do clima litorâneo e 
da regularidade das chuvas. O que fica subentendido é um ponto de vista em que 
pensar um lugar implica pensar as suas condições de produção agrícola e pecuária, 
isto é, uma extensão de terra nunca é apenas uma medida espacial, mas no caso 
um ambiente produtivo que envolve fatores como condições climáticas, formas 
da vegetação etc. Além disso, entendemos por essa primeira descrição, estarmos 
diante de uma propriedade de amplas dimensões, o que suscita a apresentação 
do personagem do dono da terra — uma vez colocada a forma do latifúndio, é 
imprescindível a pressuposição de que haja um latifundiário. A apresentação inicial 
do personagem fornece apenas o dado — já evidente de sua riqueza —, acrescen-
tando a ela uma posição social, ou geográfica. Quer dizer, independente de uma 
possível pergunta sobre a origem e a constituição de sua riqueza (se ele tinha as 
terras e depois ampliou seus investimentos em transportes fluviais, ou se o opos-
to, o investimento nos transportes que possibilitou a aquisição e estabilização da 
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propriedade da terra), o que importa para a narrativa é demarcar um domínio dos 
diversos elementos da cadeia produtiva (produção, transporte, comercialização). 
Apenas na sequência do capítulo saberemos que a propriedade foi herança de fa-
mília, sendo a fonte da riqueza. Tal domínio nos sugere um universo histórico-geo-
gráfico preciso, já bastante descrito pelos estudiosos da sociabilidade brasileira. 
De acordo com Sérgio Buarque de Holanda (1995): 

“Nos domínios rurais, a autoridade do proprietário de terras não sofria 
réplica. Tudo se fazia consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e 
despótica” (HOLANDA, 1995, p. 80). 

O que aparece na citação do estudioso, na forma crítica, aparecerá no romance de 
modo narrativo e, pela sugestão do início, criando a sensação de que estamos olhan-
do mais de perto, naturalizados à cena. Mesmo no desenrolar do enredo, quando 
os acontecimentos colocarem em pontos opostos Marcos e Fernando, a posição do 
fazendeiro permanecerá inquestionável assim como suas prerrogativas hierárquicas 
e obrigações decorrentes. Encerrando o parágrafo inicial do romance com outro 
ponto que guarda uma marca significativa nessa apresentação geográfica, social, 
vem a indicação do território: o estado, Alagoas, às margens do rio São Francisco. 
A importância do rio e do transporte fluvial, nos lances de desenvolvimento da se-
quência narrativa, será fundamental.

Nos parágrafos subsequentes, ao situar o início da narrativa numa temporalidade, 
no modo de ser invernal, marcado pelas chuvas e pelo predomínio das águas, somos 
apresentados ao personagem principal, cujo nome consta do título.

No Inverno, o Mar ficava cinzento sob o céu cor de chumbo. Chovia 
continuamente e, nas noites de temporal, parecia que as ondas iam 
invadir a casa, quebrando-se contra a muralha de areia da praia. A 
terra reservada à lavoura ficava ensopada, transformando-se em ver-
dadeiras lagoas quadradas que os leirões dividiam, dando, ao mesmo 
tempo, passagem para a Mata. Rebanhos de patos bravos, em migra-
ção, estabeleciam curto pouso naquelas águas cercadas pela vegeta-
ção. As árvores ficavam inteiramente molhadas e de suas folhas caíam 
grandes pingos sonolentos. Nas colinas, o gado arrepiava o pelo e 
enfeava com o frio ao qual estava desabituado.
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Fernando, sobrinho de Marcos, não amava o Inverno, com sua chu-
va interminável. Cuidava do gado do tio e havia grande aumento de 
trabalho durante esse tempo, pois o lugar não era muito sadio para 
o pastoreio — má condição que o Inverno agravava, com o leite da 
propriedade tendo que ser entregue em Penedo com a mesma regu-
laridade dos dias comuns. (p. 28).

O tempo do inverno é descrito, portanto, como momento de alteração da paisa-
gem natural, de comportamentos inesperados ou revoltos da natureza, que assoma 
como se ameaçasse o esforço do domínio humano. Além disso, é um momento de 
interrupção ou intervalo da dinâmica produtiva. Nesse sentido, conhecemos Fernan-
do inicialmente como alguém de quem sabemos um certo desconforto com o mun-
do. Sua preferência aparece ainda justificada pela piora das condições de trabalho, 
ignorada do ponto de vista dos acordos do ritmo de produção da mercadoria. O 
último elemento, colocado no parágrafo, é a de sua relação dupla de parentesco e 
de trabalhador, que o liga ao rico proprietário das terras. 

A sequência do capítulo vai apresentar, em termos amplos, a interação entre os 
dois personagens: Fernando é apresentado como um filho da irmã de Marcos, ten-
do perdido os pais. Curiosamente, sua condição social é assinalada pela pobreza, 
sem que haja mais explicações sobre o tema. Não há nenhuma alusão sequer aos 
problemas dos direitos de herança da mulher, ou a possível história de casamento 
com alguém de outra classe social. Ainda assim, na figura de um sobrinho agregado, 
Fernando aparece como cordato, compactuando com a autoridade do tio e sentin-
do gratidão por ter sido recebido como trabalhador e morador de sua residência. 
A relação entre os dois, fica sinalizado, não ultrapassa tais dimensões — sendo sua 
marca um certo isolamento, configurando o lugar-comum da solidão dos homens 
do campo. Ao final do capítulo, é anunciado o último elemento que faltava: ficamos 
sabendo que Marcos vai casar com uma mulher mais nova, de outro município, no 
verão que se aproxima. Não deixa de ser significativo o fato de Fernando ser descri-
to como alguém que prefere a estação quente, coincidentemente, a data em que a 
princípio é agendado o casamento.

O(a) leitor(a) ainda não dispõe de todos os dados para saber, mas o que fica claro 
é que o primeiro capítulo parece apresentar de modo condensado todos os ele-
mentos a partir dos quais será urdida a trama. Ou seja, o que o romance anuncia, 
em seu início, é que o termo do casamento de Marcos é, potencialmente, a novi-
dade que vai perturbar o equilíbrio relativo do ambiente apresentado, e os desdo-
bramentos dessa perturbação serão acompanhados passo a passo pela narrativa. 
Nesse sentido, é interessante perceber que o casamento é apresentado como fru-
to de um acordo social, dentro das convenções de um universo social específico. 
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Portanto, nesse primeiro momento, a união não aparece relacionada com nenhum 
elemento de paixão ou de sentimento amoroso. Mesmo com a descoberta da pai-
xão que Marcos sente no capítulo seguinte, é bastante claro que um dos motivos 
de o personagem pensar em uma nova esposa como uma necessidade é o fato de 
ser um viúvo sem filhos. Ou seja, a relação dele com o sobrinho não pode ser con-
siderada equivalente a uma relação filial, e de seu ponto de vista é necessário que 
haja um herdeiro legítimo para as suas terras. O dado da mulher mais jovem reforça 
essa estrutura social machista, apoiando a expectativa de que a esposa possa gerar 
muitos filhos.

Começar a ler o livro de Ariano Suassuna com uma turma de jovens pode repre-
sentar, de alguma maneira, um desafio. Em primeiro lugar, porque esse universo 
— delimitado em seus signos e preenchido por um conjunto de referências sociais 
e simbólicas bastante específico — pode ser muito distinto daquele conhecido no 
cotidiano pelas juventudes. O caminho aqui sugerido é aproveitar o uso do espaço 
da sala de aula para trabalhar justamente o jogo de semelhança e dessemelhança 
entre matéria ficcional e aquilo que conhecemos por realidade. Talvez, a postura 
fundamental seja justamente colocar em debate os seguintes pontos: o que enten-
demos por relações e obrigações familiares? O que entendemos por desigualdade e 
diferenças de classe? Quando, como e por quais motivos o casamento acontece? De 
que forma conhecer um mundo, no qual as respostas para cada uma dessas ques-
tões podem anunciar pequenas ou grandes diferenças, nos faz conhecer melhor não 
apenas a vida dos outros, mas também a nós mesmos? 

O documento da BNCC afirma que: 

É, também, no ambiente escolar que os jovens podem 
experimentar, de forma mediada e intencional, as interações 
com o outro, com o mundo, e vislumbrar, na valorização 
da diversidade, oportunidades de crescimento para seu 
presente e futuro (BRASIL, 2018, p. 473). 

Trata-se, portanto, de uma concepção de espaço escolar que pretende colocar 
os processos de construção de subjetividade no centro da questão da formação e 
da cidadania. Nesse sentido, lidar com as diferenças tem um aspecto imediato do 
aprendizado no convívio com os outros que compõem a escola, mas também tem 
um outro aspecto na dimensão da descoberta mediada da diversidade das formas 
culturais, e da pluralidade de modos de vida. Uma das formas fundamentais de tra-
balhar essa descoberta é a partir da inserção num universo ficcional — aparentemen-
te distante no tempo e no espaço —, através da leitura.
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O mundo apresentado para nós, no primeiro capítulo de A história do amor 
de Fernando e Isaura, precisa, portanto, ser desdobrado no trabalho de leitura. 
De alguma forma, a mediação precisa pensar em como demonstrar as suas regras 
sociais rígidas, os valores tirados da dura lida diária na tentativa de domínio da 
natureza para se encaixar em modelos produtivos, as sensibilidades voltadas para 
o isolamento e a contenção emotiva dos habitantes do meio rural. 

Nesse processo, é perfeitamente provável que, pelo contato com a diferença, 
sejam assumidas posições de rejeição ou de idealização. De fato, podemos imagi-
nar uma rejeição ancorada na ideia de que nossos costumes são melhores. Mas é 
importante nos perguntarmos: o quanto conhecemos nossos costumes? O quanto 
vivemos numa sociedade em que as relações sociais são ditadas por regras dife-
rentes da organização produtiva, tendo como foco a circulação das mercadorias? 
O quanto nossa sociedade é mais aberta a relacionamentos de casamento que não 
sejam convencionais? Igualmente, a idealização do tipo “época de ouro” também 
precisa ser desconstruída por uma perspectiva crítica que analise os dados dos 
diversos elementos ficcionais. Para a leitura, importa, antes, o confronto com o 
outro sem menosprezá-lo e sem superestimá-lo, valorizando justamente o estado 
de inquietação: quem somos, em que mundo vivemos, é esse o mundo que dese-
jamos? As perguntas se desdobram em lances sucessivos, conforme a sequência 
da narrativa nos faz conviver com os personagens e seus dilemas.

A HISTÓRIA DO AMOR: LUGARES E ORIGENS

Como ficou sugerido antes, a partir da consideração do título do romance de 
Suassuna, talvez estejamos diante de uma narrativa cujo personagem principal é o 
próprio sentimento amoroso: seu acontecimento inarredável, seu mistério impres-
cindível. Não à toa, o escritor vai tirar de uma das mais conhecidas obras literárias 
os principais elementos do seu enredo. Mais que isso, em uma das epígrafes, 
citando o poeta e rei trovador, D. Dinis, Suassuna indica o estatuto de paradigma 
da relação de amor associada a Tristão e Isolda. Na poesia lírica do português, o 
personagem aparece como alguém demasiadamente enamorado a quem o aman-
te se compara, pois traz dentro de si o conhecimento de que o seu sentimento só 
pode ser maior. 

A lenda do casal, de origem celta, provavelmente datada do século IX, antes de ser 
vertida para as formas do francês do século XII, apresenta o surgimento de um amor 
entre esses dois personagens colocados em polos opostos (Cf. Campos [2001]). Ela, 
Isolda, princesa da Irlanda prometida ao rei da Cornualha, Marcos; ele, Tristão, o 
sobrinho do rei e seu melhor cavaleiro. Além da diferença de posição e de classe, 
há uma dissimetria também com relação aos modos de vida dos personagens. De 
acordo com Luciana de Campos (2001): 
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Isolda, a Loura, é uma princesa que vive nas terras de Irlanda, mais 
precisamente em Weisefort, leste do país. Ela é filha de reis e, com sua 
mãe que, além de rainha, é uma grande curandeira, conhecedora das 
artes da cura, da manipulação de remédios eficazes para todos os ma-
les e do emprego das ervas que fazem duas pessoas se amarem para 
sempre, Isolda, a Loura aprende com a mãe também a arquitetar seus 
pequenos ardis para sobreviver num mundo onde a espada e a arma-
dura exercem mais poder que o caldeirão (CAMPOS, 2001, p. 14). 

O que a estudiosa enfatiza é a diferença entre as posições sociais demarcadas de 
acordo com os gêneros, pois enquanto o mundo se organizava nas disputas entre ca-
valeiros e guerreiros, as mulheres precisavam da astúcia para poder se orientar diante 
das leis dos homens. Mas também fica evidente que há distâncias de saberes e práti-
cas entre os personagens: Tristão conhece as armas, os cavalos, o código da cavalaria; 
Isolda conhece as ervas, as práticas da cura e da medicina, os caminhos do amor. 
Luciana de Campos (2001) não deixa de estar correta em sua leitura de perspectiva 
crítica feminista, uma vez que, como em muitas culturas, a mulher aparece como o 
elemento mais próximo da natureza, em oposição ao mundo masculino da cultura.

É interessante aqui observar os deslocamentos que Ariano Suassuna vai operar ao 
“imitar”, no Nordeste brasileiro do início do século XX, um enredo de mito celta do 
século XIX. A primeira frase com que o escritor apresenta Isaura é: 

“Mas, se Fernando não conhecia Isaura, esta o conhecia perfeitamen-
te, sem que soubesse, porém, seu nome e ignorando, também, seu 
parentesco com Marcos” (p. 32). 

Dessa forma, fica mantida uma dissimetria de conhecimentos entre os dois, mas ago-
ra porque a mulher estava acordada e prestou socorro ao homem num ponto anterior 
ao começo da história. Destaca-se, claramente, o uso do advérbio seguido da oração 
também de caráter adverbial, “perfeitamente”, “sem que soubesse seu nome e seu 
parentesco”. Aqui, está a primeira pista acerca do amor: é o que nos permite conhecer 
de modo completo e perfeito alguém ignorando nome e família. De alguma maneira, 
o que o sentimento amoroso sugere é um acesso a uma espécie de essência do outro 
não passível de ser apreendida pelas formas sociais do nome e do parentesco.

Curiosamente, em uma das imagens de Manuel Dantas, aposta logo no início do 
segundo capítulo, nas páginas 32 e 33, podemos ver duas figuras contrapostas, 
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como que espelhadas. Uma na parte inferior da página, ou na parte superior. Tais 
figuras, cujos traços tendem a um formato não humano, mas elementar, apresenta-
rão igualmente uma dessemelhança em poucos pontos específicos, como a quanti-
dade de membros articulados. Todavia, a forma como estão dispostas sugere uma 
promessa de encontro ou de aproximação, apesar de a linha que divide a página 
indicar que elas vêm de dois ambientes completamente distintos. Em alguma me-
dida, pelo posicionamento, a figura recupera a imagem da capa, em que um par 
figura contraposto — com a significativa inversão de uma aproximação da parte 
superior dos corpos, como se a sugestão do toque e do encontro se aproximasse 
do que está na iminência de acontecer.

Na narrativa em flashback, Ariano conta como Fernando foi parar sob os cuidados 
médicos de Isaura e, como ela se apaixonou por ele no processo. O episódio merece 
a nossa observação:

Três anos antes, Fernando fora vender uma boiada em Anadia, bem 
conhecida por ter uma boa feira de animais. De volta, resolvera per-
noitar em São Miguel. Na noite em que chegou aí, tendo-se separado 
dos vaqueiros que o tinham acompanhado na viagem, foi encontrá-los 
envolvidos numa rixa, por causa de um rapaz que se agregara ao gru-
po momentos antes. Em defesa desse rapaz, Fernando enfrentou um 
dos agressores e foi ferido a faca, na coxa.

O rapaz era irmão colaço de Isaura e escondeu o ferido na casa de 
uma mulher que, como ele, fora cria da família: a briga causara certo 
escândalo e o agressor de Fernando também fora ferido, pelo que, 
de um lado e de outro, estavam todos interessados em ocultar a luta, 
pelo menos até que Fernando partisse, no dia seguinte.

Entretanto, o ferimento veio a inflamar-se e ele não viajou. Agravan-
do-se seu estado, o rapaz, preocupado, apelou para Isaura, pedindo-
-lhe segredo. A moça foi até a casa da mulher e lá encontrou Fernando 
meio inconsciente, delirando. Durante dois dias, ela tratou do ferido, 
somente deixando sua cabeceira quando a febre começou a baixar.

Os pais de Isaura nada souberam. No terceiro dia, Fernando recuperou 
a consciência e, com mais um de descanso, reencetou a viagem de volta 
para São Joaquim. Não tomara conhecimento da existência de Isaura. 
E o irmão de leite dela, notando o fato, nada lhe contou sobre a moça, 
porque Fernando, afinal de contas, não passava de um estranho (p. 34).
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O primeiro dado que chama a atenção é a construção da figura de Fernando como 
herói, ou como apresentando valores nobres, concentrada no gesto de defesa de 
um desconhecido. Tal impressão é reforçada pela ausência de dados elementares 
como as razões da rixa, ou em que circunstâncias o rapaz se juntou ao grupo encarre-
gado da venda de gado. A diferença de número (os vaqueiros contra o rapaz) impõe 
a ideia da correção de atitude de defender quem se encontra em desvantagem. A 
sequência da costura narrativa revela que o acontecimento, casual, vai ligar Fer-
nando a Isaura, uma vez que o rapaz foi amamentado pela mesma mulher que ela. 
Assim como no primeiro capítulo, o laço explicita relações sociais e de aproximação 
que não são comuns no espaço urbano dos dias de hoje. A prática de associação 
da amamentação com a figura da mãe biológica é relativamente recente, em termos 
históricos. A construção dos núcleos compostos de agregados com práticas apro-
ximadas ou herdadas da escravidão fica mais forte na sequência, quando o texto 
fala ainda de uma terceira pessoa que, como o rapaz, era “cria da família”. Nesse 
sentido, identifica-se um grupo social que, ao ser marcado como subalterno ou de-
pendente, está debaixo do poder patriarcal sem efetivamente pertencer à família. O 
dado é relevante, ainda, por reforçar a imagem de Fernando como um herói dispos-
to a defender integrantes de classes marcadas por maior opressão.

Isaura cuida do doente durante dois dias, dedicando-se de tal modo a não dei-
xar a cabeceira da cama. Não deixa de chamar a atenção que mesmo Fernando 
se encontrando num estado de vulnerabilidade, incapaz de dar conta de si ou do 
entorno, Isaura, pelo próprio gesto de tratar dele em tais condições, se afeiçoa. 
No decorrer do capítulo, a narrativa, em discurso indireto livre, vai se referir a ele 
como “seu doente”, e demonstrar os esforços que ela faz por conhecê-lo ou sa-
ber mais a seu respeito. A questão que se coloca aqui é: o que faz com que uma 
pessoa se apaixone por outra? A sugestão do amor como uma força que funciona 
por meios não racionais e de modo completamente imprevisível é um componente 
importante, mas também a ideia de que o reiterado gesto do cuidado e da aten-
ção são propícios para o surgimento do afeto. De algum modo, não deixa de estar 
sugerido que se trata de um passo relevante para o sentimento amoroso o acesso 
ao que em nós é vulnerável.

Os capítulos seguintes trabalharão o modo como um jogo de pequenas decisões, 
aparentemente ocasionais, vão promover o reencontro dos personagens para que 
a paixão efetivamente tome corpo. O casamento sofre uma série de adiamentos, e 
somente no outono fica marcado. A diferença sazonal faz com que Marcos julgue ne-
cessário comparecer a uma negociação importante, enviando Fernando para a ceri-
mônia em seu lugar. Por um lado, o jogo do representante e de seu duplo demonstra 
não só uma hierarquia de valores, mas uma construção social em que os negócios 
valem como real e o casamento como gesto representativo. Por outro, Fernando fica 
depositário da confiança do tio, valorizando explicitamente o gesto. Ocorre então um 
acidente na embarcação que impõe uma parada na cidade onde, coincidentemente, 
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a noiva aguarda a cerimônia. Sem que saibam a identidade do outro, ou suas relações 
com o casamento iminente, eles se encontram e se apaixonam.

AS HISTÓRIAS DO AMOR: MITO, EPOPEIA, VIDA E ROMANCE

É significativo que, dentro da economia da narrativa, para produzir a ideia da paixão de 
Fernando, seja produzida uma situação análoga à que levou Isaura ao enamoramento. 
O personagem, para se aliviar do calor, aproxima-se de um cajueiro, nas imediações 
de um rio, e sobe na árvore para desfrutar do suco e da carne do caju no pé. Então, a 
mulher se aproxima cantando, para tomar um banho. Na cena, a própria ideia do rio e 
do reflexo da água vai sugerir por diversas vezes e com efeitos distintos a ideia de um 
espelhamento. O que importa demarcar é: se no momento em que Isaura se apaixona 
Fernando está de algum modo vulnerável e exposto, o mesmo se dá com o momento 
de paixão dele. Ela desconhece o fato de que está sendo observada e se retira, apres-
sada e atenta, quando supõe que possa ser o caso (ao ver uma imagem na água). A 
cena, entretanto, está carregada de sugestões míticas e simbólicas. A relação amorosa 
entre os dois ficará impregnada da imagem do cajueiro, já que sob a sua sombra eles 
se reencontrarão após o casamento — já com a culpa do adultério — e serão flagra-
dos por Marcos. O anúncio dos versos cantados por Isaura — que fala sobre o homem 
ter necessidade da mulher, por destinação divina — somado ao cruzamento de sig-
nos (masculino/árvore/alto, feminino/água/baixo) preenche o imaginário não só com 
associações ao paraíso edênico, mas também com referências do imaginário mítico 
brasileiro. Claude Lévi-Strauss (2010), por exemplo, ao tratar de um padrão de mitos 
específicos vai apontar para um conjunto de construções semânticas semelhante: 

“Essa tripla oposição, entre macho e fêmea, alto e baixo, moderado 
e imoderado, constitui a armação de um outro grupo de mitos (...). 
[Eles] Referem-se à origem das mulheres” (Lévi-Strauss, 2010, p. 139).

O desenvolvimento do enredo não deixará de trazer a ressonância de outras tra-
mas míticas — uma vez que, sem consciência do que acontece, Fernando se apaixo-
na por Isaura, para no lance seguinte representar a figura do tio/pai na cerimônia de 
casamento com ela. O interdito do amor não se opera apenas na condenação cristã 
do adultério, mas no fato de Fernando, por meio de seu relacionamento, distratar os 
laços devidos à figura patriarcal de Marcos. Não podemos deixar de pensar em co-
notações edipianas — numa espécie de Édipo ao reverso que, por culpa, tenta sal-
var o pai a qualquer custo e que vai morrer defendendo a sua honra. A proximidade 
com o universo do mito nos remete à sugestão — bastante frequente — de relação 
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entre a forma do romance moderno e a forma da epopeia, antigo poema narrativo 
caracterizado por abordar a vida dos heróis, fundando uma relação do mito com a 
comunidade histórica de um povo.

De fato, diversos romances modernos vão apresentar de modo explícito ou im-
plícito a ideia de que estão para a sua contemporaneidade como os poetas épicos 
estavam para a deles. Nesse sentido, se a diferença entre prosa e verso é a mais níti-
da que se pode apontar entre os dois gêneros, Georg Lukács (2009) tenta defender 
outro ponto de vista, de acordo com o qual essa seria uma diferença de superfície 
com relação a uma substancial distinção simbólica e ideológica de fundo: 

Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não di-
ferem pelas intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-filosó-
ficos com que se deparam para a configuração. O romance é a epopeia 
de uma era para a qual a totalidade da vida não é mais dada de modo 
evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemá-
tica, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade. Seria superficial 
e algo meramente artístico buscar as características únicas e decisivas 
da definição dos gêneros no verso e na prosa. Tanto para a épica quan-
to para a tragédia o verso não é um constituinte último, mas antes um 
sintoma profundo, um divisor de águas que lhes traz à luz a verdadeira 
essência da maneira mais autêntica e apropriada (LUKÁCS 2009, p. 55). 

No caso da epopeia, apenas uma desavença entre forças supra-humanas, divinas, 
poderia justificar uma oposição em que o amor se visse de tal modo interdito por um 
código de honra. Desse modo, os lances do destino encontrariam seus termos num 
mundo em que o sentido da experiência é dado e se encontra numa construção de 
relação constante do homem com o cosmos. 

De acordo com Lukács (2009), portanto, o que diferencia o romance não é tanto 
a sua escrita numa prosa de estilo livre — sem quaisquer limitações de gênero seja 
do tipo discursivo, seja do tipo da forma textual, como pontuado por Robert (2007) 
—, mas o fato de que, em sua narrativa heroica estão subtraídos os termos que 
caracterizam um mundo fechado. O romancista busca, por meio do romance, um 
sentido para um mundo que se revela avesso a sua interrogação. É como se perdida 
a ligação entre o homem e o cosmos que possibilitaria a compreensão da ordem das 
coisas, o romance se resumisse ao esforço de insistir na busca. Dentro de tal pers-
pectiva a grande pergunta que A história do amor de Fernando e Isaura não cessa 
de nos colocar é: qual o sentido da experiência da vida se, nela, podem se opor o 
sentimento mais nobre que conhecemos e a compreensão de uma atitude ética que 



41

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

nos marca como humanos? No caso, essa oposição de dois imperativos que marca 
os heróis da história, que os distingue como humanos, está delimitada apenas por 
uma sucessão cronológica de acasos e coincidências — por isso, o sentido é busca-
do, mas não obtido como se vivêssemos em um mundo fechado, completo.

De forma semelhante poderíamos ver, na forma dessa indagação, o que diferencia 
o romance da biografia histórica. Nesse sentido, assim como utiliza-se a diferença 
entre verso e prosa para falar de epopeia e romance, a distinção entre realidade e 
ficção para falar desse caso só pode ser entendida nos limites de uma imprecisão ou 
indeterminação complexa. De fato, apenas nos termos dos que pensavam a história 
como ciência de modo positivista se poderia crer numa separação estrita entre o re-
gistro da história e a literatura com base nos limites entre factual e imaginário. Como 
assinala Benito Bisso Schimidt (2014), na biografia, o historiador parte dos elemen-
tos documentais, e da busca de coerência que eles sugerem, para tentar reimaginar 
o relato de uma vida, torná-la legível refazendo os seus possíveis. Newton Junior 
(2019), de modo delicado, destaca como Ariano Suassuna reproduz no romance um 
diálogo que seria autobiográfico. Trata-se da primeira vez que Fernando e Isaura 
conversam, já estando apaixonados um pelo outro, embora sem ainda terem efetiva-
mente se conhecido. O gesto é significativo, pois sugere que o amor vivido pelo es-
critor merece a memória dos livros, sendo da altura ou mesmo maior — como diz D. 
Dinis na epígrafe — que o maior dos amores. Simultaneamente, o mundo ficcional 
parece enriquecido ao inverso, como se o dado concreto e real da cena desse mais 
força ao(à) leitor(a) que soubesse que aquelas palavras foram efetivamente sentidas. 
Podemos, assim, entender que os intertextos estabelecidos pela biografia histórica 
vão ancorar seus sentidos num sistema coerente, encerrando alguns de seus signifi-
cados e definindo seus termos. No romance, os intertextos só abrirão novas formas 
interpretativas, expandindo os sentidos, de modo que ora o signo do amor aparece 
como mítico, ora o signo do amor aparece como biográfico, real (cotidiano?). O 
conjunto das formas do romance precipita-se, assim, sempre numa abertura e numa 
correlação de sentidos que chama para uma nova leitura, num gesto inesgotável. 

A proximidade de Ariano Suassuna com os versos vai se revelar na sua admiração 
pelos folhetos de cordel, que ele denominava de “romances populares”, seguindo 
a tradição do verso popular hispânico cultivado desde a idade média. De acordo 
com Christiane Marques Sesz (2007), Suassuna reconhecia seis ciclos diferentes do 
romance popular: ciclo heroico, trágico e épico; ciclo maravilhoso; ciclo religioso e 
de moralidades; ciclo cômico e picaresco; ciclo histórico e circunstancial; ciclo de 
amor e fidelidade. Ao encerrar seu romance, ele vai retomar o Romance da Peregri-
na, pertencente ao último dos ciclos, uma vez que narra como o amor é uma força 
que pode ultrapassar — de modo extranatural — os limites da morte. Se tal força se 
revela no sentimento, é bem verdade que Ariano Suassuna dedicou a vida para que 
se revelasse também na escrita, no romance.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

As propostas de referências abaixo elencadas preveem alguns tipos de intertextualida-
des com textos de diferentes registros, diferentes mídias e diferentes gêneros, tomando 
o romance de Ariano Suassuna por base. Também se estruturam em diferentes modos 
de intertextualidade: no caso d’O romance de Tristão e Isolda, de Joseph Bédier, temos 
o que chamamos de intertexto explícito, uma vez que o autor é citado como fonte de A 
história do amor de Fernando e Isaura. Nesse caso, o contraste e a comparação dos 
termos já estão de algum modo propostos na construção artística do autor brasileiro, na 
sugestão da “imitação nordestina” — que acaba por não ser, está claro, uma imitação. 

No caso dos demais textos, temos uma intertextualidade implícita, sugerida por 
elementos temáticos ou por elementos de semelhança de contexto criativo. Assim, 
por um lado, apontamos um artigo de divulgação científica que, ao abordar a temá-
tica do amor e da paixão, sugere outros modos discursivos de se pensar o assunto; 
por outro, apresentamos um artigo científico sobre o trabalho artístico visual de 
Ariano Suassuna e de seu filho Manuel Dantas Suassuna, demonstrando o sentido de 
elementos visuais presentes no livro em sua relação com a cultura sertaneja. 

Ainda tratando de textos que permitem uma ampliação do conhecimento acerca do 
universo do autor, de modo a possibilitar o acesso a artistas que foram seus parceiros, 
de algum modo, indicamos as obras fonográficas do Quinteto Armorial e de Antônio 
Nóbrega. Trata-se de artistas que participaram do Movimento Armorial, capitaneado 
por Ariano a partir de 1970. Também no sentido de expansão da compreensão do uni-
verso do autor, temos uma indicação de outro caso de intertextualidade, com relação 
à adaptação de outra obra de Ariano, com o filme O auto da Compadecida. Entende-
-se que, desse modo, diversificam-se as referências de conhecimento da matéria tex-
tual e se trabalham formas distintas de usar a linguagem num mesmo eixo de sentido.

Artigo Científico:
ALMADA, Daniella Libânio de. “A estética armorial dos ferros-de-marcar na obra de 
Ariano Suassuna e Manuel Dantas”. Plural Pluriel, v. 1, p. 1, 2018.

SUPERINTERESSANTE. “O que acontece no seu cérebro quando você está 
apaixonado”. Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/o-que-
acontece-no-seu-cerebro-quando-voce-esta-apaixonado/. Acesso em: set. 2020.

Filmes:
O auto da Compadecida (2000). Direção: Guel Arraes.

Músicas:
QUINTETO ARMORIAL. Sete flechas (áudio). Recife: Discos Marcos Pereira, 1980.

NÓBREGA, Antônio. Lunário Perpétuo (áudio). Recife: Independente, 2000.

Romance:
BÉDIER, Joseph. O romance de Tristão e Isolda. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

https://super.abril.com.br/comportamento/o-que-acontece-no-seu-cerebro-quando-voce-esta-apaixonado/
https://super.abril.com.br/comportamento/o-que-acontece-no-seu-cerebro-quando-voce-esta-apaixonado/
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