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RESUMO 

A pesquisa se insere nos estudos téoricos da análise de discurso provenientes, principalmente, 

de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Apresentamos por meio do aprofundamento teórico e das 

análises realizadas as relações entre a memória e a história tecidas no espetáculo de dança 

Murmúrios de Pedro e Inês, dirigido por Fernando Duarte, buscando os efeitos de sentidos que 

se constituem no/pelo imbricamento entre as linguagens. Para isso foram realizadas reflexões 

teóricas focadas no entremeio entre história, memória e arte, sob uma perpectiva discursiva. 

Enfatizamos a importância das noções sobre mito, discurso, sujeito e ideologia para a 

interpretação de uma materialidade que é constituída por discursos verbais e não-verbais. 

Dessa forma, coube refletir sobre o discurso artístico, apontado por Neckel (2004), 

direcionado à dança, considerando-a como materialidade discursiva. Nossos resultados 

evidenciam a importância dos estudos discursivos para a compreensão de processos criativos 

em dança,  pois, por meio do imbricamento das linguagens e a formação do discurso artístico, 

o mito, sobre Inês de Castro, continua tecendo efeitos de sentidos no qual ressoam o passado e 

o presente, evidenciando desta forma a memória de uma figura feminina para a cultura 

portuguesa.  

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Arte; Dança; Literatura; Mito. 
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PEDRO AND INÊS. (150 p.). Dissertation (Master of Letters ) – UNICENTRO - Supervisor: 

(Maria Cleci Venturini). Guarapuava, 2019. 

 

ABSTRACT 

The research is inserted in the theoretical studies of Michel Pêcheux and Eni Orlandi. We 

present, by means of the theoretical deepening and analyses held, the relations between 

memory and history indicated in the dance spectacle Murmurs of Pedro and Ines, directed by 

Fernando Duarte, searching for the effects of senses that are constituted in / by the overlapping 

between the languages. For this purpose, theoretical reflections focused on the intersection 

between history, memory and art were held under a discursive perspective. We emphasize the 

importance of the notions about myth, discourse, subject and ideology for the interpretation of 

a materiality that is constituted by verbal and non-verbal discourses. Therefore, it was possible 

to reflect on the artistic discourse, pointed out by Neckel (2004), and directed to dance, 

considering it as a discursive materiality. Our results highlight the importance of discursive 

studies for understanding creative processes in dance, because, through the interweaving of 

languages and the formation of artistic discourse, the myth about Inês de Castro has resounded 

effects of meanings in which the past and the present has been resonated, thus evidencing the 

memory of a female figure in Portuguese culture. 

 

Keywords: Discourse analysis; Art; Dance; Literature; Myth. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa provém de inquietações sobre o mito inesiano decorrentes do imaginário em 

torno de Inês de Castro que se mantém desde o século XIV, sendo perpetuado nas materialidades 

em diferentes manifestações artísticas e discursivas. O mito tem como foco o sujeito Inês de 

Castro que se constitui pelos encontros/desencontros da memória histórica, mítica, e sinaliza para 

a presença/ausência de um corpo mulher que se faz memória/documento e se sustenta  por meio 

de discursos, e por memórias que ressoam e se presentificam em diferentes artefatos discursivos, 

entendendo-se artefato como uma discusividade, constituída em materialidade pelas diferentes 

relações estabelecidas em seu funcionamento discursivo.   

O que nos impulsiona para analisarmos este tema é o fato de refletir sobre a presença da 

mulher na arte, na história e na memória, pois sabemos que ao longo dos séculos, a mulher 

assumiu posições relacionadas, principalmente, a atividades domiciliares. A presença feminina 

nas academias, em galerias e o seu reconhecimento pelos trabalhos e atividades desenvolvidas, na 

formação social, quase nunca é presença e nem registrada na história. Diante dessa dificuldade 

em verificar pesquisas sobre uma personagem mulher, advinda de um pensamento histórico 

também voltado ao feminino, vemos o quanto este tema nos ajuda a entender a importância de 

análise, sob um viés discursivo, com vistas a contribuir para que novas inquietações surjam e 

sejam aos poucos respondidas.  

Filiamo-nos à teoria da Análise de Discurso, de linha francesa partindo dos estudos de 

Pêcheux, Orlandi, Indursky, Neckel dentre outros. A Análise de Discurso é uma teoria de 

interpretação e funciona nos entremeios e isso nos autoriza a realizar gestos interpretativos em 

torno de Inês de Castro, considerando os discursos artísticos
1
, gerando e provocando reflexões 

além das discusividades que compõem o corpus. Quando propomos uma pesquisa baseada nos 

estudos discursivos são considerados o sujeito, as condições de produção ancoradas nas noções 

de história e memória, tendo em vista que o objeto discursivo destacado perpassa mais de sete 

                                                            

1 Para tratar do discurso artístico, buscamos sustentação teórica em Neckel (2004), que define esse tipo de discurso a 

partir de Orlandi (1996, p. 93), segundo a qual o lúdico ―é o que vaza, é ruptura, é o que está no poético e no fático. 

No poético, dada a polissemia, no fático, pelo ‗estar com‘, pelo jogo da interlocução‖. E também em Pêcheux e 

Orlandi, quando tratam da discursividade e da criatividade. 
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séculos, mas as memórias que ressoam em torno dele não são as mesmas durante todo esse 

tempo.  

Nesse sentido, Nora (1984) nos diz que a história presentifica o que não existe mais, já a 

memória se torna presente em espaços, imagens, discursos. Discursivamente, pensamos que a 

memória ressoa além do tempo e os discursos constituem ―efeitos de sentidos no espaço público 

em detrimento das comprovações‖, como nos diz Venturini (2017, p. 57), ou seja, a memória 

constitui ―um espaço de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas‖ (PÊCHEUX 

1999, p. 56). Entendendo que memória e história para a Análise de Discurso não são sinônimos, 

iniciamos nossas reflexões nos desprendendo de uma análise voltada apenas ao levantamento de 

fatos históricos e suas relações com as produções artísticas, compreendeendo como se constituem 

efeitos de sentidos em diferentes discursividades.  

 O objetivo do estudo é abordar e discutir a arte por meio do simbólico e do discursivo sem 

desconsiderar o político. A singularidade do discurso sobre Inês de Castro está no seu 

funcionamento, pelo qual ressoa o mito, pois na história ela não possui grande importância, 

conforme Vasconcelos  (2004), evidenciando, dessa forma o trabalho da memória em relação à 

história como historicidade. Esse desenvolvimento desencadeia reflexões sobre a repetição e 

sobre as relações interdiscursivas, discutidas por Orlandi (1998), constituindo-se em 

texto/discurso no ballet Murmúrios de Pedro e Inês
2
, pelo viés da AD

3
. 

A pesquisa se fez em torno de investigações sobre diferentes manifestações artísticas que 

promoveram a imagem de Inês e Pedro. A escolha do ballet levou em consideração sua presença 

na contemporaneidade, pois seu lançamento foi no ano de 2018; o imbricamento entre as 

linguagens das artes plásticas, música, literatura e dança, em sua composição; o acesso permitido 

à produção completa pelos artistas, e o modo como reconstruíram as memórias de Inês e Pedro 

pela dança. O ballet evidencia a importância da construção discursiva para a permanência de 

narrativas que representam parte de uma cultura e significam desde o passado remoto até a 

atualidade devido a polêmicas, contradições e rupturas instauradas pelo trabalho da memória, do 

simbólico e do político, constituindo o mito, cuja abordagem como objeto simbólico considera 

                                                            

2 Dirigido por Fernando Duarte e Solange Melo, em 2018. 

3 AD: Análise de Discurso 
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também os estudos de Cassirer (1944) e de Braga (2014), tendo em vista a construção do mito no 

discurso artístico.  

A pesquisa inscreve-se na teoria discursiva e não busca os conteúdos do discurso, mas os 

efeitos de sentidos que se constituem por processos a partir de práticas, nessa pesquisa, analisadas 

a partir de materiais textuais e audiovisuais do ballet. Para construir o arquivo de análise do 

corpus selecionamos textos e imagens de diferentes materialidades da arte – literatura e dança, 

que compõem uma única produção. Com isso, evidenciamos a presença/ausência da personagem  

em um espetáculo contemporâneo, o ballet, Murmúrios de Pedro e Inês. São eles: Texto de 

Afonso Cruz
4
, que compõe com a música a sonoridade, e a coreografia de Fernando Duarte

5
. 

Após o recorte, entendido por Orlandi (1984) como unidade discursiva e não como 

segmentação - tendo em vista que é a questão de pesquisa que pemite o encaminhamento, 

apresentamos as análises com base nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso, conforme 

sinalizamos inicialmente. Os efeitos de fechamento são compostos pela análise de como a teoria e 

as análises feitas contribuem para a constituição de efeitos de sentidos e  permanência das 

memórias inesianas.  

A questão que buscamos responder em nossa dissertação é: Quais relações entre a 

memória e a história são tecidas no espetáculo “Murmúrios de Pedro e Inês” e que efeitos de 

sentidos constituem no/pelo imbricamento entre as linguagens no seu processo criativo?  A 

resposta para esta questão demanda, para fins metodológicos, a divisão do trabalho em capítulos 

e os objetivos para cada um deles. Isso não significa segmentação, mas uma progressão teórica 

centrada em dispositivos teóricos e analíticos, dada pelos objetivos de cada capítulo. Vale 

destacar que o texto estrutura-se em três capítulos, além da introdução e dos efeitos de 

fechamento. 

 

                                                            

4 Nasceu em Julho de 1971, é escritor, ilustrador, cineasta e músico português. Os textos utilizados no espetáculo 

compõe o livro Flores (2015), de sua autoria, o qual recebeu o Prémio Literário Fernando Namora 2016. 

5―Natural de Lisboa, nasceu em 1979. Iniciou e completou os seus estudos na  cademia de Dança Contempor nea 

de Setúbal.  tualmente é freelancer na criação de projetos coreográficos independentes, tendo estreado em 2018 o 

bailado Murmúrios de Pedro e Inês, co-dirigido com Solange Melo. Este mesmo bailado resultou na atribuição do 

Prémio de Dança ‗ nna Mascolo‘, da Fundação Mirpuri. Em simult neo é professor de Técnica de Dança Clássica 

na Escola  rt stica de Dança do Conservatório Nacional, assim como professor convidado em diversas escolas do 

pa s e estrangeiro.‖ Dispon vel em: < http://box5177.temp.domains/~fduarten/sample-page/> Acesso em: 30.12.2018 

http://box5177.temp.domains/~fduarten/sample-page/
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No primeiro capítulo, objetivamos relacionar história, memória e arte, considerando os 

pressupostos da teoria discursiva, centrada em Pêcheux; discutir as noções de discurso, sujeito e 

ideologia e as relações/implicações na interpretação.  

No segundo capítulo, discutimos a construção do mito e da arte inesiana com o objetivo 

de revisitar o mito segundo Cassirer (1944), deslocando-o para a teoria discursiva com vistas a 

dar visibilidade aos efeitos de sentidos dados por um sujeito que passou da lenda
6
 a mito; mostrar 

as relações estabelecidas entre o mito e arte, centrando-nos na teoria discursiva que apresenta as 

contradições e os antagonismos decorrentes desse deslocamento; discutir as 

semelhanças/diferenças entre história e ficção, enfocando também as noções teóricas e as 

questões relacionadas à mulher na Idade Média, tendo em vista que não é possível significar Inês 

de Castro, que nasceu e viveu no Séc. XIV pelos parâmetros sociais e ideológicos da 

modernidade.  

Ainda, nesse segundo capítulo, buscamos apresentar o lugar do feminino na Idade Média, 

sublinhando as questões artísticas, sociais, familiares, religiosas em torno do corpo mulher, 

relacionando-o à instauração do mito; dar visibilidade à Inês de Castro como sujeito político e 

discursivo, sublinhando que essa construção foi uma das razões dadas para a sua morte e, 

também, para a construção do mito. 

O terceiro capítulo enfoca a dança como um dos artefatos discursivos pelo qual Inês de 

Castro retorna, sendo ressignificada e, por vezes, rompendo com o que a história registrou do seu 

percurso. Desse modo, neste terceiro capítulo, objetivamos estabelecer relação entre a dança 

como uma manifestação da arte que instaura efeitos de sentidos que reforçam ou rompem com a 

memória e a história em torno de Inês de Castro; destacar a dança na instauração, sustentação e 

circulação do mito inesiano, sublinhando as repetições (redes parafrásticas) e o rompimento com 

a repetição (polissemia); discutir as noções de tecedura e a tessitura (NECKEL, 2010) na 

                                                            

6 A história de Pedro e Inês, torna-se lenda primeiramente, pois se criam narrativas e leituras distintas da realidade. E 

sendo assim: ―em vez de pol tica viu amor, nas personagens concretas viu símbolos – e assim criou a lenda‖.  

(SOUSA, 1997, p. 64) Quando a história transcende ao mito, é porque seus sentidos superaram o acontecimento da 

morte. Entendemos isso  porque: ―  sublimação destas qualidades é o percurso que a leva ao mito, universal na sua 

mensagem humana, mas elaborado de tal forma que o torna exemplar de um modo nacional de sentir – é a tragédia 

de amor, suave e feroz, pela qual melhor do que por nenhuma outra se documenta perante o mundo inteiro o 

temperamento, a psique da noção de apaixonados que, segundo fama várias vezes secular, se mantém de amor, morre 

de amor, ou mata delirando suavemente.‖ (SOUS , 1997, p.65) 
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construção e funcionamento da dança como artefato discursivo; visualisar como o processo 

criativo em dança está atrelado ao processo discursivo; analisar discursivamente os recortes 

(ORLANDI, 1984) do ballet Murmúrios de Pedro e Inês, considerando os dispositivos teóricos 

demandados pela questão de pesquisa da dissertação. 

Nos efeitos de conclusão, vamos atar os fios que ficaram em suspenso/soltos na 

dissertação em decorrência dos furos e dos deslocamentos que resultaram da relação entre a arte e 

a Análise de Discurso. Temos consciência da impossibilidade de fechar um discurso que está 

sempre se refazendo/ reconstruindo como percurso. Assim, destacamos a proposição de continuar 

construindo ‗efeitos‘, porque pensamos, a partir de Pêcheux no ‗muito‘ que fica por fazer, ainda 

mais quando se fala em arte e em discurso e mais ainda quando o objeto discursivo é Inês de 

Castro, a que foi ―rainha depois de morta‖ e que representa discursivamente o amor eterno, um 

amor que vai ―até o fim do mundo‖.  
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1. DISCURSO, HISTÓRIA E MEMÓRIA NA ARTE 

 

 

E passados, anos, muitos anos, também nisto a 

minha vida é uma hipérbole da vida de Inês, eu 
continuo morta, enterrada pelos tempos. 

 (CRUZ, 2016) 

 

 

 Neste capítulo, trazemos noções de história, discurso, memória e arte, tendo em vista que 

a Análise de Discurso de linha francesa, teoria mobilizada na pesquisa, é uma disciplina de 

entremeio
7
, buscando trabalhar, de acordo com Orlandi (2015), o que as demais disciplinas 

deixam de lado. Entrelaçamos esses conceitos com nosso objeto de pesquisa: o mito
8
 de Inês de 

Castro, recortando o domínio da arte. Em seguida, abordamos a Análise de Discurso, para 

analisar nessa perspectiva o objeto de pesquisa - Inês de Castro – como memória na relação com 

a História e a Arte, evidenciando o trabalho nos entremeios. Na sequência, desencadeamos a 

discussão em torno do discurso, do sujeito e da ideologia e as relações/implicações para a 

interpretação.  

A história e a memória são conceitos demandados pela dissertação e, na perspectiva 

discursiva, diferenciam-se. Segundo Venturini (2009, p. 37), a memória é instável porque é ―da 

ordem do vivido‖ e a história caracteriza-se pela estabilidade e por ter como horizonte de 

expectativa o presente.  Na AD, vemos a historicidade em função dos efeitos de sentidos que se 

constituem em torno, nessa pesquisa, de Inês de Castro e dos acontecimentos que a inscreveram 

no campo do social, do político, da história e da ficção, instaurando deslocamentos.   

                                                            

7  Orlandi (2012, p. 23), diz que ―esse deslocamento resulta, sobretudo, do trabalho produzido sobre a noção de 

ideologia‖. 

8 Para Sousa (1997), Camões e os demais poetas portugueses, não se detiveram aos fatos sobre Inês registrados na 

história. Para eles,  já era algo indiferente  pois: ―Vendo em Inês a personagem já em evolução para o mito, os factos 

pesam menos que os sentimentos ou as ideias que podem implicar.‖ (SOUS , 1997, p.60) Considerando os fatos 

verídicos menos do que o sentimento que as histórias desenvolvidas por eles poderiam evocar, o mito de um amor 

que ultrapassou barreiras e de uma mulher coroada após a morte fazendo parte da cultura portuguesa. Pois, ―É 

praticamente só no século XVIII que os historiadores  afirmam a veracidade do casamento e que os poetas, sobretudo 

que escreveram para o teatro, começam a procurar justificar a designação de <<inocente>> que Camões emprega 

para Inês: as razões e a vontade de Pedro forçavam-na a calar-se, mas à face de Deus e dos homens ela era sua 

leg tima esposa. Essa inocência fazia parecer mais trágica a sua morte e mais cruel o Rei que a decretara.‖(SOUSA, 

1997, p.62) 
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1.1 Análise de Discurso: disciplina de entremeio e as relações entre a história, a memória e 

arte.  

Analisamos o sujeito mulher - inserida em uma monarquia, coroada após a sua morte, 

justamente por não se encaixar nos padrões sociais aceitáveis pelo rei na época - fazendo ressoar 

ao longo do tempo sua presença/ausência e instigando leitores e artistas, ajudando-os a repensar e 

interpretar os acontecimentos na época. Isto mostra que o interesse por encontrar novas 

perspectivas sobre algum acontecimento pode ser alcançado além do ponto de vista presente nos 

registros históricos, privilegiando, os modos como eles fazem sentido, instaurando, assim, a 

discursividade e os efeitos de sentidos.  

O sujeito que assume a posição-sujeito historiador, registra a sua interpretação dos 

acontecimentos, e isso resulta em diferentes leituras  sobre a história. Desta maneira, as relações 

que fazemos nos entremeios da história, memória e arte, apresentam ―não uma, mas várias 

‗verdades históricas‘‖. (FERREIRA, 2012, p.17). Essas verdades são provenientes de 

historiadores em diferentes posições-sujeitos, das quais resultam distintas condições de produção 

e diferentes formações discursivas.  

A presença da personagem Inês de Castro
9
, em diferentes materialidades

10
, vistas seja 

pelo viés da história ou da arte, nos mostra que o contato com a veracidade é realmente um 

desafio, justamente porque não há registros da sua vida sem a ligação com D. Pedro, e isto gera, 

segundo Cardoso (2002), estranhamento e indiferença, pois se trata de um sujeito que 

historicamente não teve voz, pois, assumia posição de mulher e amante na Idade Média, e que se 

fez relevante pelas manifestações de Pedro, perante sua morte, e de artistas. Analisar as 

produções de arte que mencionam a personagem, assim como relacioná-las aos  registros 

                                                            

9 Em resumo, segundo Sousa (1997, p.69) verificamos pelos registros históricos que Inês de Castro era: ―Vinda de 

Castela no séquito de Constança, esposa prometida de Pedro, Inês suscita a paixão deste, que retribui. Morta a 

Princesa, os dois vivem abertamente o seu amor, retirados em Coimbra. Aproveitando a ausência de Pedro na caça, 

aí vai Afonso, que, aconselhado por aqueles que receiam a influência dos irmãos Castro, representantes dos 

interesses de Castela, decretam a sua morte. Numa entrevista dramática, Inês, rodeada pelos filhos, implora a piedade 

do Rei, que a sua beleza e inocência fazem compadecer.Mas a força dos conselheiros prevalece, e Inês é morta. 

Pedro, desesperado, pega em armas contra o Pai. A submissão que a Mãe finalmente consegue dele é aparente. Mal 

sobe ao trono consegue a repatriação dos assassinos e mata-os com requintes de crueldade. Proclama depois a 

existência de um casamento secreto e faz trasladar o corpo de Inês para um sepulcro feito expressamente em 

Alcobaça.  ntes de a  ser deposta, é aclamada Rainha de Portugal, coroada, e recebe as homenagens da Corte.‖  
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históricos encontrados, faz com que seja poss vel verificar: ―as divergências e convergências em 

torno da atribuição ao episódio de um papel na construção de imagens coletivas, numa complexa 

relação de espelhamento‖. (C RDOSO, 2002, p.32) 

As divergências e as convergências, citadas pela autora tornam-se presentes quando a 

literatura e a arte buscam pela história registros feitos ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo 

não se prendem aos fatos e constroem outras leituras sobre a vida da personagem nas quais 

ressoam memórias e temas a serem discutidos intemporalmente. Desta maneira, há a ligação entre 

o que está sendo escrito e criado ao acontecimento origem, que é superficialmente descrito pela 

história feita por homens em uma condição de produção que não valorizava as mulheres.   

 Em relação à memória, construída em torno do relacionamento entre Pedro e Inês, no 

imaginário Português, há a presença do sentimento da saudade, segundo Souza (2010, p. 77), foi 

o que permitiu a permanência da memória inesiana, pois ambos ―‗alimentam‘ o mito inesiano, 

naquilo que se pode chamar de circularidade cultural‖. Essa circulação é dada de maneira ―em 

espiral, pois nunca volta ao ponto onde iniciou o c rculo.‖ (SOUZ , 2010, p.77)   presença de 

Inês de Castro é vista em diferentes materialidades sem a necessidade de verificar o efeito de 

origem
11

, para que a ideia sobre a personagem já apresentada por diferentes autores e artistas não 

seja limitada a uma única condição de verdade.  

 A arte, em suas diferentes formas de construir o mito, nos revela em algumas de sua 

manifestações, uma personagem que implorou por sua vida, para ter a chance de conseguir ao 

menos criar seus filhos. Porém, sua vida foi tirada de maneira brutal, almejando, segundo alguns 

comentaristas e historiadores, apenas interesses políticos. O combate e depois a revolta pelo 

assassinato de Inês, a mando de D. Afonso, pai de D. Pedro, fez com que diversos artistas e 

escritores vissem, neste acontecimento, uma dramaticidade que permanece movimentando e 

encorajando-os á discussão do tema nas mais diversas formas artísticas e de comunicação. 

Vejamos alguns exemplos: 

                                                            

11 ―Do ponto de vista discursivo, não há um fim punctual como não há um começo absoluto, uma inicial total. É ao 

autor, enquatno função-sujeito, que cabe a representação de que ele começa e termina seu texto. Incompletude do 

sujeito, vocação totalizante do autor; incompletudoe do discurso, acabamento do texto.‖ (ORL NDI, 2001, p. 93) 
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  s duas primeiras imagens são tituladas ambas como ―Súplica de Inês de Castro‖. São 

obras plásticas produzidas nos anos 1802 e 1822, pelos artistas: Servières, pintor francês (1786 – 

1855), e Vieira Portuense (1765 – 1805), pintor português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambas as pinturas há a representação do momento em que Inês, acompanhada por 

seus filhos, suplica piedade ao rei. Este mesmo momento, pode ser visto em uma produção de 

2006, duzentos anos após, a qual traz os cantos de Camões em sua obra Os Lusíadas,  ilustrada 

em quadrinhos, de autoria de Fido Nesti (1971 - ): 

Imagem 1: Súplica de Inês de Castro, Vieira, 1802 

Fonte: Vortex Mag. 

Imagem 2: Súplica de Inês de Castro, Servières, 1822 

Fonte: Google 
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Em 2017, na cidade de Alcobaça, onde estão os túmulos de D. Pedro e Inês, os ceramistas 

da cidade, por meio de suas produções, realizaram uma exposição ao ar livre, denominada: 

Percurso Camoniano, na qual apresentavam, por meio de versos de Camões e cerâmicas locais, o 

relacionamento com o final trágico de Pedro e Inês. Na produção número 04, de um total de dez, 

temos os seguintes cantos, 124 e 125 retirados da obra Os Lusíadas, os quais dizem: 

 

124 

―Traziam-na os horríficos algozes  

Ante o rei, já movido a piedade; 

Mas o povo, com falsas e ferozes 

Razões, à morte crua o persuade. 

Ela, com tristes e piedosas vozes, 

Saídas só da mágoa e saudade 

Do seu Príncipe e filhos, que deixava, 

Que mais que a própria morte a magoava. 

 

125 

Pera o céu cristalino alevantado, 

Com lágrimas, os olhos piedosos 

Imagem 3: Súplica de Inês de Castro, Nesti, 2006 

Fonte: Nesti, 2006. 
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(Os olhos, porque as mãos lhe estava atando 

Um dos duros ministros rigorosos)
12

; 

 

Ao lado dos versos, havia uma cerâmica a qual produzia sentidos por meio de sua 

materialidade com o que os versos relatam: o súplicio de Inês, de autoria de João Fernandes, com 

o título: Afonso IV ordena a morte de Dona Inês de Castro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

12 CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. 4.a ed. - Lisboa. Instituto Camões, 2000. 
 

Imagem 4: Placa indicativa 4/10 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

Imagem 5: Afonso IV ordena a morte de Dona Inês de Castro 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017. 

 



 

25 
 

Em 2001, a peça escultórica em homenagem à Inês de Castro foi implementada na estrada 

nacional que interliga as cidades de Coimbra e Figueira da Foz, em Portugal, realizada pelo 

artista plástico português, Armando Martínez. Pelo caímento da cabeça na peça, entendemos que 

trata-se de Inês já morta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) - de Lisboa, Portugal, produziu em 2003, sob 

direção de Olga Roriz, o espetáculo de dança contemporânea: Pedro e Inês. Três anos depois, em 

comemoração aos 200 anos da chegada da corte real portuguesa ao Brasil, se apresentam em São 

Paulo. O ballet contemporâneo é composto por quatro atos, os quais representam: Os sonhos de 

Inês; A morte de Inês; O sonho de Pedro; Pedro e a morte de Inês: a vingança. Nas imagens 

abaixo, temos o momento em que Pedro segura em seus braços aquela que injustamente teve sua 

vida tirada de maneira cruel. Assim como na escultura, sua cabeça está com uma movimentação 

que sinaliza o peso e nos ecoa à sua dolorosa morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6: Inês de Castro, Martínez , 2001 

Fonte: Blogspot 

Imagem 7: Pedro e Inês, Roriz, 2003 

Fonte: Archdaily e Facebook 
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Uma das produções mais recentes, envolvendo a temática inesiana, é o filme Pedro e Inês, 

lançado em Outubro em Portugal. Dirigido por Antonio Fereira, o filme é baseado no livro: 

Tranças de Inês, de autoria de Rosa Lobato de Faria, publicado em 2001. A narrativa de ambas 

perpassam por diferentes tempos, passado, presente e futuro, contando sobre o mesmo 

acontecimento: a morte, a loucura de Pedro, e o desejo por coroá-la como rainha. Após o 

lançamento do filme, o livro, em sua versão digital, ganhou uma nova capa, contando agora com 

a presença dos atores, que representaram Pedro e Inês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 9: Cartaz de lançamento do Filme Pedro e Inês 

Fonte: Facebook 

 

Em algumas cenas divulgadas pela produção nas redes sociais, é possível visualizar que as 

gravações foram realizadas em lugares, nos quais, pelas narrativas e registros, o casal se 

encontrava, desta maneira, levando ao encontro do real e do fictício, além de ressignificar o 

espaço urbano, pois atribui sentidos e narrativas aos lugares. Temos a seguir, imagens do filme e 

Imagem 8: Livro físico e e-book: A trança de Inês 

Fonte: Fnac 
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do espaço denominado: Quinta das lágrimas, nas quais se fazem presente a fonte das lágrimas e 

dos amores, citadas por Camões, nos cantos dedicados à Inês, em Os Lusíadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11: Jardim na Quinta das Lágrimas 

Fonte: Hotel Quinta das Lágrimas 

 

Nessas imagens verificamos como a mesma história foi reconstruída em diferentes 

artefatos artísticos – artes plásticas, quadrinhos, literatura, dança, cinema e arquitetura, e isto nos 

mostra como artistas significaram momentos de encontro, da súplica e da morte. Isso coloca em 

evidência que esse acontecimento histórico ainda traz comoção ao público e motiva os artistas a 

criarem, dando visibilidade e destacando o modo como Inês de Castro foi assassinada, devido ao 

relacionamento amoroso com o Infante D. Pedro. Desta maneira, por meio da arte, tanto o 

Imagem 10: Imagem do Filme Pedro e Inês 

Fonte: Facebook 
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público português, como os estrangeiros, ainda têm o contato com histórias que pertencem à 

cultura portuguesa. 

 A morte de Inês, em 1355, fez com que ela se constituísse como parte da história, mas 

talvez se não tivesse sido assassinada, não fosse lembrada como foi. Por meio da língua, da 

literatura e da arte em (dis)curso foi eternizada e continua a ressoar efeitos de sentidos ao longo 

dos séculos. Seu túmulo, esculpido em uma majestosa peça arquitetônica, no Mosteiro de 

Alcobaça, nos mostra como D. Pedro a imortalizou e a colocou em uma posição de valorização. 

(MEDEIROS, 2012).  

 

 

Imagem 12: Túmulo de Inês de Castro 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Se as produções feitas para registro destes momentos e do relacionamento entre os dois 

não existissem, quem sabe Inês não seria imortalizada. Medeiros (2012, p. 172), afirma que: 

―Inês de Castro é a face que melhor representa o amor medieval na cultura e na literatura 

portuguesas.‖, justamente por deixar tão em evidência um sentimento que é registrado pela 

palavra portuguesa: saudade.  

 Pela intensa presença do tema inesiano em manifestações artísticas e em espaços urbanos 

que ainda rememoram sua existência, vemos que a temática está em constante mudança e sofre 

novas configurações, pois, se faz presente na modernidade, a qual por meio de produções fictícias 

atua: ―sobre os ecos da história origina um vasto discurso e inúmeras citações, criando jogos de 

sentidos e interpretações.‖ (MEDEIROS, 2012, p. 176)  

As narrativas e as novas interpretações recordam sujeitos, condições de produção e 

reescrevem a narrativa, oferecendo ao leitor e espectador retomadas e novas formas de perceber 
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como a Idade Média ainda se faz presente na contemporaneidade. ―A narrativa literária, 

composta de citações e recordações que envolvem sujeitos ficcionais, busca a desconstrução da 

palavra, para, então, reconstruí-la; e essa busca se dá através de várias reescritas, acentuando-as, 

por isso é que se narra reescrevendo.‖ (MEDEIROS, 2012, p.176) 

Partimos então, para a discussão dos entremeios entre memória, história e arte, 

verificando a presença inesiana e suas reescrituras. Para isso, mobilizamos os pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso, os quais possibilitam e dão suporte para a interpretação de 

discursos que perpassam e circulam na formação social como prática discursiva, sinalizando para 

as diferenças entre formulação, constituição e circulação na produção de efeitos de sentidos, 

conforme Orlandi (2001).  

A análise da produção de discursos presentes nas materialidades da arte, por exemplo, dá 

visibilidade ao funcionamento da linguagem para quem cria ou contempla manifestações 

artísticas, buscando alcançar a emancipação interpretativa e um olhar crítico perante o 

acontecimento, referendando o não-fechamento dos sentidos, a divisão do sujeito e a não-

transparência da linguagem.  

A arte em suas diferentes formas pode ser lida/interpretada pela teoria discursiva e 

constitui-se por processos discursivos decorrentes da língua na história. Consideramos a arte 

como discurso e, nessa perspectiva, analisamos a partir  de sujeitos, os quais, de acordo Pêcheux 

(199, p.198 ) fazem parte do discurso, pois ―todo sujeito é constitutivamente colocado como autor 

de e responsável por seus atos (por suas ‗condutas‘ e por suas ‗palavras‘) em cada prática em que 

se inscreve; e isso pela determinação do complexo das formações ideológicas.‖ 

As relações entre memória, história e arte nesta pesquisa, nos levam à construção de 

sentidos ao longo do tempo de uma figura feminina, por meio de narrativas de produções 

provenientes da arte e da literatura, que permitiram ao mundo conhecer e perpetuar o mito, os 

acontecimentos, e os espaços que levam em conta os discursos a partir dos quais se estabelece um 

imaginário sobre Inês de Castro.  

A imensa produção acerca do mito inesiano traz à tona equívocos e contradições que 

envolvem a memória, a história e a cultura, transcendendo espaços discursivos, sendo necessário, 

portanto enfocar a Idade Média, os povos, os costumes, as práticas com vistas a discutir as 
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condições de produção dos discursos que circulam socialmente em torno das mulheres, 

centrando-se em Inês de Castro e tomando o discurso no social e em relação a sujeitos.  

As memórias, que ressoam, nos discursos, sobre Inês de Castro são atemporais e circulam 

em materialidades distintas no seu próprio país e em outras fronteiras, possibilitando-nos afirmar 

que por meio da língua, retornam memórias de uma história que se intensificou por meio da arte.  

A memória, para a AD, é segundo Pêcheux, 

 

estendida em uma dialética da repetição e da regularização: a memória 

discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, 

vem estabelecer os ―impl citos‖ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que 

sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. 

(PÊCHEUX, 1999, p. 52) 

  

 Quando nos referimos ao interesse em analisar as relações que ocorrem em discursos entre 

os diferentes domínios do saber, não nos limitamos apenas à identificação das relações 

interdisciplinares, mas em verificar e questionar o modo como estão presentes as contradições 

(ORLANDI, 2012). A AD, além de investigar as contradições, também questiona o que 

anteriormente foi excluído dos estudos linguísticos: a exterioridade, a qual se liga às noções de 

linguagem, possibilitando verificar que políticas, históricas e ideológicas estão presentes 

discursivamente e continuamente (ORLANDI, 2012).  

Propomos, que sob a perspectiva discursiva, nosso objeto de pesquisa, seja analisado nos 

entremeios entre a memória, a história e a arte – a qual abrange as manifestações literárias, 

plásticas, cênicas e musicais. Pensar Inês de Castro, discursivamente, se torna um desafio, 

levando em consideração a quantidade de produções já realizadas desde o século XIV. Vemos 

pelas noções de memória convocadas pelas diferentes materialidades, a sua importância para a 

cultura portuguesa e a visibilidade que direciona aos conhecimentos sociais, políticos e 

ideológicos em torno do homicídio de uma mulher na Idade Média, resultante de interesses 

políticos. 

 Por mais que desde há muitos séculos os discursos em torno da personagem existam, por 

meio da noção de memória em AD, compreendemos como isso se faz possível, e constrói 

sentidos nas diferentes temporalidades. Isto acontece devido à produção de discursos ocorrer 

dentro do regime da repetibilidade e pela ilusão do sujeito de ser a origem do dizer. Essa ilusão 
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decorre do sujeito afetado pelo esquecimento no. 01, também chamado de esquecimento 

ideológico, pelo qual ele ‗esquece‘ que tudo já foi dito (PÊCHEUX, 1997), desta forma: 

 

o sujeito se constitui pelo ‗esquecimento‘ daquilo que o determina. Podemos 

agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se 

efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina 

(isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa identificação, fundadora da 

unidade (imaginária) do sujeito, apoiase no fato de que os elementos do 

interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita mais acima, enquanto ‗pré-

constru do‘ e ‗processo de sustentação‘) que constituem, no discurso do sujeito, 

os traços daquilo que o determina, são reinscritos no discurso do próprio sujeito. 

(PÊCHEUX, 1997, p. 163) 
 

 Indursky (2011) nos diz que a memória, no campo discursivo, não é apenas fechada em 

noções provenientes da psicologia, ou dos estudos cognitivos acerca do seu funcionamento, mas, 

o domínio em que ela se encontra está relacionado ao social. Em relação à Inês de Castro e às 

memórias acerca do discurso inesiano, é necessário considerar o período socio-histórico, de quem 

está falando dela e isso significa pensar o lugar de inscrição do discurso. 

 A memória está em constante mudança, e aberta à revitalizações. História e memória não 

são vistos como sinônimos (ORLANDI, 2015), tendo em vista que a memória não é uma 

construção, mas o que ressoa a partir de sujeitos. Sendo assim, a memória para AD é tratada 

como interdiscurso, o qual é definido por Pêcheux (1997, p. 162) como:  

 

‗todo complexo dominante‘ das formações discursivas, esclarecendo que 

também ele é submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação que, 

como dissemos, caracteriza o complexo das formações ideológicas.  

 

 O interdiscurso funciona como memória e no intradiscurso a partir do pré-construído que 

Pêcheux (1997, p. 163) toma de Paul Henry ―corresponde ao ‗sempre já a ‘ da interpelação 

ideológica que fornece-impõe a ‗realidade‘ e seu ‗sentido‘ sob a forma da universidade, o ‗mundo 

das coisas‖‘. Já Orlandi (2015, p. 29), na esteira de Pêcheux entende que o pré-constru do e ―o o 

saber discursivo que torna poss vel todo dizer [...]‖. Esse saber, segundo a autora sustenta o dizer, 

fazendo retornar o já dito ―que está na base do diz vel, sustentando cada tomada da palavra‖. 

(ORLANDI, 2015, p. 29). A autora usa interdiscurso e memória discursiva como tendo um 

funcionamento semelhante, não os diferenciando. 
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 Venturini (2009, p. 73) destaca que o interdiscurso como pré-construído instaura pontos de 

estabilização ―que o legitimam e o sustentam pela repetição, pelos procedimentos de ―fazer-crer‖ 

e ―fazer-ver‖ e pelos procedimentos lingu sticos que trazem para o fio do discurso efeitos de 

sentido [..]‖. É assim que discursos retornam a partir de memória que constituem efeitos de 

repetição, do já sabido, legitimando o dizer de modo a textualizar acontecimentos do passado, 

instaurando efeitos de presença, como ocorre em torno de Inês de Castro.  

Esses funcionamentos contribuem para a análise de efeitos de sentidos nas diferentes 

manifestações inesianas por meio de saberes, de ditos que circularam antes, enquanto pré-

construídos, presentes na atualização do discurso. As narrativas de construção da personagem não 

estão isoladas e nem se tornaram propriedades dos autores que as escreveram, evidenciando 

assim que ―O dizer não é propriedade particular.‖ (ORL NDI, 2015, p. 30).  

É possível olharmos para os discursos, entendendo que os dizeres presentes são 

constituídos pela memória que é atualizada, no eixo da formulação, instaurando novos efeitos de 

sentidos. Como destaca Orlandi (2015), os sentidos são construídos pelo jogo entre os eixos da 

constituição (memória) e da formulação (atualidade).  

É assim que, como sinaliza Venturini (2009, p. 74) ―fornece a matéria- prima que sustenta 

o dizer no eixo da formulação‖ e articula ―o já-dito e a atualidade, construindo redes de memória‖ 

e realizam o que Pêcheux (1997, p. 167) chama de incorporação-dissimulação pelo interdiscurso, 

construindo ―a unidade (imaginária) do sujeito, sua identidade presente-passada-futura‖. 

É necessário, sob o viés discursivo, não confundir os conceitos de intertexto e 

interdiscurso quando estamos analisando uma materialidade que possui diversas referências 

provenientes de distintas linguagens. O interdiscurso, segundo Orlandi, (2015, p. 32), ―é da 

ordem do saber discursivo, memória afetada pelo esquecimento‖. O intertexto diz respeito à 

relação de um texto com outros textos e o esquecimento não é estruturante, como ocorre no 

interdiscurso, como memória. No que diz respeito à memória em seu funcionamento como 

interdiscurso ou como intradiscurso os esquecimentos, conforme Pêcheux (1997) e Orlandi 

(2015) dividem-se em dois: um ligado à enunciação (esquecimento nº 02) e ao ideológico, ao 

inconsciente (esquecimento nº 01).  

Venturini (2009, p. 123) retoma Pêcheux (1997) e Orlandi (2015) e destaca que o 

esquecimento nº 02 diz respeito à enunciação e é pré-consciente, ―apaga para o sujeito as relações 
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parafrásticas entre os enunciados e constitui a ilusão de que o dizer não pode ser outro‖. Já o 

esquecimento nº 01 diz respeito ao inconsciente e ao ideológico e faz com que o sujeito ‗pense‘ 

ser a origem do dizer. Essa ilusão constitui redes de sentido como diz Orlandi (2015)  sobre as 

palavras, que não são nossas e também quando refere que o dizer existe antes dos sujeitos e 

independe das individualidades.  

Esses esquecimentos são altamente relevantes para a análise discursiva, especialmente, 

para compreender como as manifestações inesianas retornam no discurso, construindo redes de 

memória e atualizando sentidos. Não se trata, portanto, de pensar a história como sequência, mas 

de pensar a memória estruturada/constituída pelo esquecimento, funcionando pela historicidade.  

A memória estruturada pelos esquecimentos permite recuperar os processos discursivos que 

atuam sob uma base linguística, retornando pelo interdiscurso pelo discurso transverso, em que 

―ocorre pelo atravessamento no intradiscurso de discursos advindos de tempos e lugares outros, 

instaurando efeitos de sentidos contrários à homogeneidade‖ (VENTURINI, 2009, p. 74), 

funcionando no discurso inesiano, e que analisamos nesta dissertação. 

Verificamos pelo funcionamento da memória, por meio dos eixos da constituição 

(interdiscurso) e da formulação (intradiscurso), como é fundamental buscarmos esse olhar que 

sinaliza para teias de sentidos, envolvendo o político, o histórico e o ideológico. A memória, nas 

artes, não é analisada de um ponto de vista histórico nem psicológico, e isso nos faz pensar na 

necessidade de termos uma atenção mais ampla ao estudo dessas linguagens, para que as mesmas 

não signifiquem como mera forma de entretenimento, mas que sejam mobilizadas de uma forma 

crítica, apontando  para leituras que capacitem os leitores à emancipação e à sua valorização.  

O mito de Inês de Castro retorna em diversas linguagens ao longo dos séculos, e isto torna 

o nosso objeto ainda mais relevante, se formos pensar em nossa pesquisa aplicada e direcionada a 

um público que talvez desconheça o mito, e por meio das diversas artes tenha um primeiro 

contato com ele.  

Para Orlandi (2000), as linguagens artísticas também se articulam. Se pensarmos em um 

contexto educacional, sabendo da urgência de uma alfabetização visual, é possível que o 

professor - por meio do ensino da leitura, auxilie os alunos para que desenvolvam suas 

capacidades de compreensão. Se pensarmos a posição-sujeito do professor, enquanto mediador e 

responsável por levar em suas práticas materiais como este que evidenciem a presença de um 
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mito em diferentes linguagens, podemos definir que um dos seus objetivos em propor análises 

como esta seria de: ―Problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se 

colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes manifestações da 

linguagem‖. (ORL NDI, 2015, p. 07) 

O contexto escolar seria um dos possíveis locais para realizar práticas de análises 

discursivas, envolvendo os entremeios da arte, da história e da memória, pois a arte, enquanto 

manifestação simbólica e comunicacional se faz presente desde há muito tempo na humanidade. 

Por isso, não pode ser ignorada quando propomos reflexões sobre as análises de discursos que 

permeiam a cultura de diferentes povos. A arte é relevante nos estudos da linguagem, pois 

 

a escrita não foi o primeiro dos mecanismos de fixação cultural utilizados pela 

humanidade, embora se possa afirmar que é dos mais antigos. A transmissão oral 

da tradição, o uso de rituais e da dança, o apelo às artes visuais precederam em 

muito o aparecimento daquela, mesmo a mais pictórica ou ideogramática, e até 

hoje vários povos podem prescindir de seu emprego, sem se sentirem ameaçados 

de dispersão, nem se arriscarem à dissolução ou esquecimento dos valores 

herdados dos antepassados. (ZILBERMAN; SILVA, 2004, p.11, apud. 

ORLANDI, 2004) 
  

Os estudos em torno da arte e da AD são importantes por dizerem respeito à cultura, ao 

social, à política e à ideologia. A arte possibilita que diferentes temáticas ao longo da história 

sejam ressignificadas e contribuam para que a compreensão de diferentes domínios do 

conhecimento resultem na análise crítica de acontecimentos de todos que conseguissem 

contemplar as mais diversas produções. Os efeitos de sentidos não surgem do nada, mas são 

―constru dos em confrontos de relações que são sócio-historicamente fundadas e permeadas pelas 

relações de poder com seus jogos imaginários.‖ (ORL NDI et al. 2004, p. 60).  

Ainda segundo a autora, não há um nascimento dos sentidos, mas uma produção, a qual 

está sob influência das instituições de poder que determinam o que pode e o que não pode ser 

dito, considerando a inscrição do sujeito em formações discursivas, tal como definidas por 

Pêcheux (1997). Por isso, um texto sendo ele escrito, imagético, sonoro, etc. é atravessado por 

diferentes formações discursivas regidas por essas instituições. Os sentidos estão portanto 

―sempre ―administrados‖, não estão soltos. Diante de qualquer fato, de qualquer objeto simbólico 

somos instados a interpretar, havendo uma injunção a interpretar.‖ (ORL NDI, 2015, p. 08) 
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As relações entre história e língua/imagens se fazem presentes por meio dos efeitos 

ideológicos, e o discurso torna possível a conjugação desses domínios em diferentess àreas 

(ORLANDI, 2012). Quando há essa conjugação entre língua e história, não estamos levando em 

consideração sua cronologia e precisão das datas dos acontecimentos, mas o modo como os 

sentidos foram constituídos. Essas evidências estão presente em análises de materialidades
13

, 

analisadas nos entremeios de diversas textualidades. Pela historicidade enxergamos o texto não 

como ―origem‖, mas como diversos e poss veis textos em um mesmo.  

 Para a  D, o texto é ―uma ―peça‖ de linguagem com suas articulações, todas elas 

relevantes para a construção do ou dos sentidos.‖ (ORL NDI, 2012, p.14). Pelas relações entre 

memória, históra e arte, e os textos, vemos que em sua totalidade, há atribuição por meio da 

textualização do discurso, e não apenas em sua estrutura enquanto palavras, ou frases, tendo em 

vista que ―na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história.‖ 

(ORLANDI, 2015, p.13)  

Para um analista de discurso, a análise de uma linguagem está relacionada com a 

exterioridade (ORLANDI, 2015). A importância das diferentes linguagens para humanidade, 

enquanto produção simbólica mostra que é impensável analisarmos hoje as manifestações de 

maneira superficial, ignorando toda a estrutura e as relações possíveis que a língua e a história 

oferecem para entender como o indivíduo é interpelado em sujeito, e que por meio dessas 

relações está o tempo todo atravessado pela ideologia, levando-o ao encontro da discursivdade 

que é ―a inscrição dos efeitos da l ngua, sujeita a falha, na história‖. (ORL NDI, 2001, p.46) 

A análise discursiva  destaca-se pela complexidade de conceitos, sinalizando que dizeres 

não são meramente portadores de mensagens a serem decodificadas, mas como: ―efeitos de 

sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma presentes 

no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem de apreender.‖ 

(ORLANDI, 2015, p.28)  

                                                            

13 Destacamos que não estamos tomando materialidade no mesmo sentido de textualidade ou de texto, 

pois quando um exemplar do discurso é recortado e significa, ele já está permeado e estruturado por 

diferentes linguagens, memórias, discursos e relações, significando por meio de sujeitos, de formações 

sociais e de condições de produção.  
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Nessas condições, necessariamente o analista compreende quais foram as situações 

marcadas na historicidade que permitiram a produção dos discursos. E isso, segundo Orlandi 

(2015), compreende o sujeito, a memória, e as condições de produção, que é diferente de 

situação, tendo em vista que esta é empírica, relacionada ao individual. As condições de produção 

dos discursos, podem ser consideradas em sentido amplo e estrito. Em sentido amplo inclui o 

contexto sócio histórico e em sentido estrito diz respeito às circunstâncias de enunciação, ao 

contexto imediato.  

 A arte que tem em sua materialidade a presença da personagem Inês de Castro pode ser 

analisada por meio de suas condições de produção, que incluem o contexto sócio-histórico e 

ideológico, permitindo-nos o encontro do trabalho da historicidade com a memória. Além disso, a 

AD nos direciona para formações discursivas que representam as formações ideológicas no 

processo de produção das produções artísticas para análise, encaminhando para a relação entre 

memória, história e arte.  

Na constituição do corpus para análise buscamos compreender, como as posições-sujeito 

dos autores influenciaram no modo de criação da personagem. Todo esse percurso de análise e 

investigação faz parte do papel do analista de discurso, o qual se mantém ―observando as 

condições de produção e verificando o funcionamento da memória, [...] remetendo o dizer a uma 

formação discursiva (e não outra) para compreender o sentido do que ali está dito‖. (ORLANDI, 

2015, p.42-43). 

 

Chamaremos, então de Formação Discursiva aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado de luta de classes o que pode e deve ser dito (articulado 

sob forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de 

um programa, etc). Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, 

proposições, etc., recebem seu sentido da formação discursiva na qual são 

produzidas: retomando os termos que introduzimos acima aplicando-os ao ponto 

específico da materialidade do discurso e do sentido, diremos que os indivíduos 

são ‗interpelados‘ em sujeitos falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas 

formações discursivas que representam ‗na linguagem‘as formações ideológicas 

que lhe são correspondentes (PÊCHEUX, 1997, p.160-161). 
 
 

 As formações discursivas relacionam-se ao funcionamento da ideologia, que determina 

sob o domínio das instituições o que pode e deve ser dito. A história de Inês, escrita em obras 
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importantes da literatura portuguesa desde o século XIV nos mostra que o mito circula no 

imaginário de diferentes autores provenientes não apenas de Portugal, mas também de outros 

países, os quais interpretaram sua história de maneiras variadas, sempre apresentando a história 

sob condicionantes sociais, políticos e estéticos, que marcaram o episódio da sua morte e a 

permanência de sua memória (SOUSA, 1997).  

 Inês de Castro e os discursos relacionados a ela se revelam por processos que evidenciam 

o silenciamento e o rompimento de uma vida, em prol de interesses políticos, e por meio de sua 

presença na literatura e na arte. Vemos a ―forma exemplar como ilustra um tema humano de 

todos os tempos, a luta do sentimento contra a razão, que por sua vez dá forma ao mito da força 

do amor, que se impõe mesmo para além da morte.‖ (SOUS , 1997, p.477).   permanência de 

sua história, durante tanto tempo, para Sousa (1997), justifica-se devido à forma como ilustra um 

tema humano, o qual evidencia o sentimento, e dá forma ao mito que expõe o amor além do 

tempo.  

No discurso em torno desse mito, os entremeios se entrelaçam para que a narrativa 

continue ressoando efeitos em diferentes formações discursivas e condições de produção. Nesse 

discurso e no mito, toda essa construção de sentidos e da memória, estão condicionados à 

presença de sua imagem estar presente na Arte, na literatura e na história,como afirma a autora:   

 
a figura de Inês de Castro, que a história e a Literatura levaram ao conhecimento 

de praticamente todos os povos da Europa – e modernamente da América - , tem 

sido reconstituída a partir de elementos de fontes diversas que ao longo dos 

séculos se foram reunindo (SOUSA, 1997, p.11). 
 

Porém, não podemos determinar a origem de uma produção que sustenta as demais, pois, 

os discursos, segundo a  D, não possuem um in cio e nem um fim, mas uma ―relação com outros 

dizeres realizados, imaginados ou poss veis.‖ (ORL NDI, 2015, p.37). Durante todo o percurso 

das narrativas sobre Inês, a história, devido às condições de produção e às formações discursivas 

dos autores  na Idade Média, não colocou em evidência características dessa mulher, muito 

menos como foi sua trajetória, pelo fato de que:   

 

em compensação existe uma abundância, e mesmo um excesso, de discursos 

sobre as mulheres; avalanche de imagens, literárias ou plásticas, na maioria das 

vezes obra dos homens, mas ignora-se quase sempre o que as mulheres 

pensavam a respeito, como elas viam ou sentiam (PERROT, 2008, p. 22).  
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 Inês, assim como outras mulheres do período, não têm sua voz e nem presença ativa nas 

produções e no registro histórico e nem detém um discurso inicial e final. Sobre o caráter da 

personagem, Sousa (1997) nos diz que o único retrato que transmitiu noções da personalidade de 

Inês é o que se encontra presente no túmulo, construído sob ordem do rei D. Pedro I, situado no 

Mosteiro de Alcobaça em Portugal,  o qual possui uma estátua de seu corpo, e conclui que:  

 
de facto, Inês de Castro é uma figura que só chegou até nós em atitudes passivas: 

foi trazida no séquito de uma princesa, foi exilada por um rei, mandada regressar 

por um príncipe e por ele apresentada sucessivamente em diversas povoações, 

onde a tradição quase nada fixou, até ser morta por razão de uma vaga 

desconfiança política que a argumentação histórica muitas vezes tem posto em 

causa (SOUSA, 1997, p.11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os textos inesianos possuem ligações históricas, porém na construção de sua historicidade  

não podem ser analisados como se tivessem ligação com a história de maneira direta. As noções 

de língua, história e sujeito para AD não são as mesmas da linguística. Há diferenças. Para 

Pêcheux:  

 

o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista, 

para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um 

conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. 

Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos personagens 

Imagem 13: Perfil de Inês de Castro no túmulo 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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tenham o mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, como a base comum de 

processos discursivos diferenciados [...]. Ao opor base linguística e processo 

discursivo, inicialmente estamos pretendendo destacar que [...] todo sistema 

linguístico, enquanto conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e 

sintáticas, é dotado de uma autonomia relativa que o submete a leis internas, as 

quais constituem, precisamente, o objeto da Linguística (PÊCHEUX, 1997, p. 

91). 
 

 

Além das noções sobre língua, história e sujeito, há o trabalho dos processos parafrásticos, 

que constituem redes de sentidos por meio de dizeres que se mantém, fazendo funcionar os pré-

construídos. A paráfrase constitui a repetição, mas não os mesmos sentidos, tendo em vista os 

sujeitos e as condições de produção, que não são os mesmos em um discurso e em outro. Orlandi 

(1998b) diferencia a repetição, indicando que elas não são da mesma ordem. Para a autora há três 

tipos de repetições: 1) a repetição empírica, que não historiciza o dizer; 2) a repetição  formal que 

é da ordem do gramatical e organiza o dizer e, 3) a repetição histórica que corresponde a 

inscrição do dizer entre outros dizeres, historicizando, isto é, rompendo com o mesmo e 

instaurando a polissemia. As diferentes produções que retomam Inês de Castro repetem 

discursos, memórias e se relacionam à história, mas se caracterizam pela incompletude e pelo 

rompimento com o mesmo, dando visibilidade ao que Orlandi (1998b) chama de fluidez do 

sentido e relação com o simbólico, recorrentes e instaurados do discurso artístico.   

Ao longo do tempo esses sentidos a partir de sujeitos se transformam, mas dependem do 

modo ―como são afetados pela l ngua, de como se inscrevem na história. Depende de como 

trabalham e são trabalhados pelo jogo entre paráfrase e polissemia.‖ (ORL NDI, 2015, p.35). 

Venturini (2009, p. 98) destaca que a paráfrase se constitui pelo deslizamento de sentidos que 

vêm de outros tempos, o que significa dizer que não há apenas uma retomada, mas movimento de 

sentidos, de memórias ―que inscrevem o dizer em uma zona de sentido‖. Orlandi (2015, p. 36) 

sublinha que ―não há sentido sem repetição.‖  ssim, o sentido constru do por meio de discursos 

que ressoam repetidamente, também possuem posições ideológicas assumidas pelos sujeitos-

autores, as condições de produção e pelos processos discursivos dados pela historicidade, pela 

língua na história, como destacam Pêcheux e Gadet (2004)  

O analista do discurso considera os processos de construção do sentido entendo que os 

processos de paráfrase, metáfora e sinonímia funcionam na linguagem por meio da historicidade 
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da língua. As condições de produção e o trabalho da memória ajudam a ver as relações entre o 

sujeito e as formações discursivas, nas quais eles se inscrevem e são determinantes para os efeitos 

de sentidos e para o trabalho da ideologia (ORLANDI, 1998). O que de fato é relevante para a 

AD é a relação entre o texto e a organização da história, na constituição do sujeito no mundo.  

Partindo de todos os conceitos discutidos, vemos que os entremeios não são considerados 

como uma construção intertextual, mas como o interdiscurso que ressoa nas materialidades, 

possibilitando desta forma a compreensão de diferentes textos, como constituintes de discursos, 

os quais apresentam distntas formações discursivas e condições de produção. Por fim, é 

necessário compreender o texto em sua heterogeneidade ―quanto à natureza dos diferentes 

materiais simbólicos (imagem, som, grafia, etc); quanto à natureza das linguagens (oral, escrita, 

científica, literária, narrativa, descrição, etc; quanto às posições discursivas (ORLANDI, 2015, p. 

68). 

Mobilizamos, com vistas a analisar o nosso objeto, noções que dão visibilidade aos 

deslocamentos presentes nos discursos constituídos no entremeio entre a história, a memória e a 

arte. Estas noções, entretanto, não determinam os limites de nossas análises, pois a AD, não se 

preocupa em apresentar os conteúdos dos discursos. Segundo Gadet e Pêcheux (2004, p. 55), a 

l ngua e o real que funciona nela ―não é costurado nas suas margens como uma l ngua lógica: ele 

é cortado por falhas, atestadas pelo lapso, do Witz
14

 e das séries associativas que o 

desestratificam sem apagá-lo‖.  

1.2 Discurso, sujeito e ideologia: implicações na interpretação. 

 

   nálise de Discurso ―não é um método de interpretação, não atribui nenhum sentido ao 

texto‖ (ORL NDI et al., 2004, p. 74-75). O que ela coloca em evidência, segundo Orlandi 

(2004), é a explicação de como os processos de significação e produção de sentidos estão sendo 

construídos, desta forma:  Compreender, na perspectiva discursiva, não é, pois, atribuir um  sentido mas 

                                                            

14 Gadet e Pêcheux (2004, p. 193) diferenciam o enigma, o witz e joke e tratam a língua e o modo como aparece o 

humor, o absurdo e o lógico. O Witz do humor judeu com o absurdo ―não se entrega à pura lógica, mas supõe um 

desvio pela história, a l ngua, o Texto‖. 
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conhecer os mecanismos pelos quais se põe em jogo um determinado processo de significação. 

(ORLANDI et al. 2004, p. 74-75). 

O corpus constituído a partir do que pesquisamos em torno do mito Inesiano, em 

diferentes materialidades na arte - sob a perspectiva discursiva mostra como a arte contribuiu 

para a permanência de memórias, de discursos e quais processos instauram efeitos de sentidos, 

permitindo que o sentido sempre possa ser outro, dependente do sujeito e dos jogos da língua na 

história, escapando a lógica de que tratam Gadet e Pêcheux (2004). Isso significa que 

 

quando lemos estamos produzindo sentidos (reproduzindo-os ou transformando-

os). Mais do que isso, quando estamos lendo, estamos participando do processo 

(sócio-histórico) de produção dos sentidos e o fazemos de um lugar e com uma 

direção histórica determinada. (ORLANDI, 2004, p.59) 

 

 

Estamos em uma condição histórica em que é poss vel ler um arquivo e ‗ver‘ diferentes 

manifestações na construção de efeitos de sentidos sobre a mesma temática, produzindo leituras 

sobre Inês é, portanto participar e compreender o seu processo sócio-histórico. A historicidade se 

faz presente na interpretação sob o viés discursivo pois: 

 
o sujeito-leitor, constituído por esses efeitos, representa a conjunção de duas 

historicidades: a história de suas (do leitor) leituras e a história de leituras do 

texto (cf. Orlandi, 1984) que atuam dinamicamente na constituição de uma ―sua‖ 

leitura específica em um momento dado (ORLANDI, 2004, p.69). 
 

 Orlandi (1987) diferencia o repetível, o interpretável e o compreensível em relação à 

leitura e isso se relaciona com a repetição empírica, formal e histórica, que vai deslizando os 

sentidos e promovendo deslocamentos. O inteligível abrange o domínio da codificação e 

decodificação, o interpretável corresponde à atribuição de sentido ao texto, reproduzindo o que lá 

já está produzido, o compreensível corresponde à repetição histórica e, compromete o analista de 

discurso, que visa a ―explicitar a história dos processos de significação, para atingir os 

mecanismos de sua produção.‖ (ORL NDI, 2004, p.75).  

Refletir sobre as implicações, na interpretação dos discursos, é considerar que a AD não é 

um método que direciona para uma compreensão superficial, mas uma maneira de colocar em 

evidência os processos de construção da significação e a existência do sujeito. Enquanto 
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analistas, podemos ter uma posição, que é diferente daquela do sujeito que entra em contato com 

as materialidades em seu cotidiano. Ou seja, a compreensão dos sentidos para a AD ocorre: 

 

a partir de sua posição sujeito, o sujeito leitor crítico lê refletindo sobre sua 

posição sujeito, sobre as condições de produção de sua leitura, por isso ele não 

interpreta apenas, ele compreende, sem no entanto trabalhar sua determinação 

através da teoria (ORLANDI, 2001, p.14). 
 

As posições sujeito relacionam-se aos processos de leitura e mostram que não existe uma 

verdade atrás do texto. É por meio de gestos de interpretação que o analista coloca em suspenso a 

leitura e chega à compreensão, ao sentido historicizado, conforme Orlandi (2001, 2004, 2015).  

Além de ser o lugar de produção da discursividade, o texto se constitui como diferentes 

versões e formulações, mesmo tratando de um mesmo objeto – nessa dissertação – o mito 

inesiano. Cada material proposto para análise demanda a mobilização de conceitos e questões que 

dependem do gesto do analista e isso já se constitui como parte da análise. A análise de discurso 

parte do pressuposto da: 

 

compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está 

investido de significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, 

implica em explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação que 

relacionam sujeito e sentido (ORLANDI, 2015, p. 24-25). 

 

 

A mobilização dessa teoria exige que seja determinado o que se entende por sentido, por 

sujeito e por condições de produção, enfim, ter como pressuposto que o sujeito que produz o 

texto, ocupa uma posição-sujeito e essa posição é determinante para a interpretação. O sujeito-

leitor, do mesmo modo ―se relaciona criticamente com sua posição, que a problematiza, 

explicitando as condições de produção da sua leitura, compreende‖ (ORL NDI, 2004, p. 74).  

Constituir o corpus da pesquisa com materialidades da arte em torno de Inês de Castro, 

implica pensar no sujeito-leitor, nas posições-sujeito do artista, o modo como ele recorta o objeto 

dentro da  história e da arte. Se o sujeito olhar para as materialidades e ler apenas o que está posto 

em evidência, terá sim alcançado a interpretação, mas, se ele estiver apto a ver o que não está 

exposto e procurar pelas condições de produção e os sentidos além do óbvio, relacionando-os 

com a historicidade, decorrentes da interpelação ideológica e do atravessamento pelo 
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inconsciente, terá compreendido os discursos que circulam em torno da figura, relacionando-a 

com acontecimentos do presente e do passado.  

 s ‗escutas‘ que o sujeito-leitor realiza durante sua leitura associam-se aos processos de 

interpretação e de compreensão. Dentro desses processos entendemos que uma leitura relaciona-

se com a função da memória, a qual pode ser vista sob dois aspectos:  

 
a. a memória institucionalizada (o arquivo), o trabalho social da 

interpretação onde se separa quem tem e quem não tem direito a ela; b. A 

memória constitutiva (o interdiscurso), o trabalho histórico da constituição 

do sentido ( o dízivel, o interpretável, o saber discursivo) (ORLANDI, 2015, 

p.50) . 
 

Os gestos de interpretação de cada sujeito podem ser deslocados de acordo com a posição 

que ocupa, evidenciando que a memória que cada um irá mobilzar não é única. Os processos de 

interpretação realizados pelos sujeitos não são fechados, quando mobilizam a memória, assim 

como os processos de significação. Porém, entendemos que apesar de existir essa abertura para 

diferentes tipos de abordagens pelos sujeitos, eles são regidos e estão ―sujeitos à determinação, 

à institucionalização, à estabilização e à cristalização‖ (ORL NDI, 2015, p.50). 

O analista de discurso trabalha em busca da compreensão dos sentidos, e neste processo 

investiga diferentes aspectos que oferecem o suporte para o encontro da compreensão, dentre 

esses, estão a noção da história, do simbólico e da ideologia. Ele irá trabalhar ―(n)os limites da 

interpretação. [...] Ele se coloca em uma posição deslocada que lhe permite contemplar o 

processo de produção de sentidos em suas condições‖ (ORL NDI, 2015, p.59). 

Assim, os sujeitos frente à linguagem tanto em sua produção, como em sua leitura, os 

sujeitos quando se detém apenas na decodificação, tornam-se intérpretes, porém aqueles sujeitos 

que atuam em suas leituras e análises não deixando de lado as possíveis relações com a cultura, 

com a história e o social, sendo atravessado por reflexões e críticas acerca da temática, 

alcançam a compreensão. Desse modo, o discurso implica em três momentos: 

 

1. Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo intervir o contexto 

histórico-ideológico mais amplo; 

2. Sua formulação, em condições de produção e circunstâncias de enunciação 

específicas e  
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3. Sua circulação que se dá em certa conjuntura e segundo certas condições.  

(ORLANDI, 2001, p. 9) 

 

Cada um desses momentos é relevante para os efeitos de sentidos constituídos no 

discurso, pois ―os discursos, por sua vez, não são objetos emp ricos, são efeitos de sentidos entre 

locutores, sendo análise e teoria inseparáveis‖ (ORL NDI, 2012, p. 37-38). Eles são  

determinados pela exterioridade e pelo interdiscurso, ressoando memórias e outros discursos, 

encaminhando para outros sentidos, instaurando uma rede de identificações.  

Quando nos deparamos com textos e identificamos o trabalho da memória, relacionamos 

com outros dizeres, somos regidos por condições de produção que determinam e guiam os 

sentidos por meio da ideologia em funcionamento, fazendo retomar sentidos que já foram ditos, e 

a considerá-los como naturais (ORLANDI, 2012). A ideologia e o sujeito são a base da 

constituição do discurso e, a partir de Pêcheux (1997) e de Orlandi podemos dizer que  

 

não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia. A ideologia, por sua 

vez, é interpretação de sentido em cada direção, direção determinada pela 

relação da linguagem com a história em seus mecanismos imaginários. A 

ideologia não é, pois, ocultação mas função da relação necessária entre a 

linguagem e o mundo (ORLANDI, 2012, p.31). 

 

A ideologia está interligada à interpretação e decorre da prática e das condições reais do 

sujeito. Cada sujeito irá realizar este gesto de maneira particular, pois: 

 
a ideologia, de um modo geral, é a condição de todo o sujeito, mas se materializa 

de forma diferente nas práticas de cada sujeito; está dependente das condições 

reais do sujeito. As ideologias, as práticas dessas ideologias se materializam no 

discurso. Ou seja, a FD possui uma materialidade histórica e social, que é 

produto de práticas sociais do sujeito (NECKEL, 2004, p. 26). 
 

Diante do nosso objeto de análise - o mito inesiano -  e de sua apresentação poética,  o sujeito 

é interpelado em seu modo de ver, interpretar, pelas formações discursivas em que se inscreve, além 

de quem as produziu. Estas formações discursivas segundo Pêcheux (1997):  

 

representam ‗na linguagem‘ as formações ideológicas que lhes são 

correspondentes‖. Especificamos também que ―a interpelação do indiv duo em 

sujeito de seu discurso se realiza pela identificação (do sujeito) com a formação 

discursiva que o domina‖ (PÊCHEUX, 1997, p. 214). 
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As implicações de elementos discursivos sujeito e ideologia sinalizam para a 

compreensão dos discursos em textos nas mais diversas linguagens e áreas do conhecimento. 

Compeender como o sujeito inscrito em formações discursivas em dadas condições de produção 

permeadas pela historicidade e pela ideologia nos seus processos de leitura, ajuda a pensar como 

a língua funciona em sua opacidade a partir de sujeitos divididos e, também como a língua falha e 

falta. As leituras sobre a temática oferecem uma abertura e dependem justamente, do que foi 

discursivizado em sua produção por um sujeito-autor, da mesma forma que a formação do 

sujeito-leitor irá guiar como determinados textos serão de fato compreendidos.  

As produções artísticas com a personagem Inês de Castro mostram o funcionamento das 

relações entre discurso, ideologia e sujeito, pois, durante séculos há narrativas relacionadas as 

condições sócio-históricas de cada período, apresentam ao leitor pontos de vista de interpretação 

diferentes sob uma mesma história.  s condições necessárias para acontecer a leitura são: ―os 

sujeitos (autor e leitor), a ideologia, os diferentes tipos de discurso, a distinção entre leitura 

parafrástica (que procura repetir o que o autor disse) e a polissêmica (que atribui múltiplos 

sentidos ao texto).‖ (ORL NDI, 2000, p.38). 

 Como leitores e como analistas de discurso buscamos compreender e identificar os 

funcionamentos discursivos nessas manifestações da linguagem, especificamente na arte, 

expondo ao olhar leitor acontecimentos que envolvem um assassinato por interesses políticos e 

sob um corpo mulher. Vemos, ainda esses crimes ainda continuam existindo, sinalizando para a 

importância do estudo deste fenômeno cultural português que nos mostra não apenas uma história 

de amor entre um príncipe e uma plebeia, mas põe em jogo as relações de poder, a ideologia 

dominante e as formações discursivas ao longo da história, existentes para que esse mito fosse 

ressignificado e eternizado por diferentes meios discursivos.  

 Segundo Pêcheux (1997), ―não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia‖, que 

não prescinde da relação l ngua e história. Consideramos que ―a ideologia não é ocultação mas 

função da relação necessária entre linguagem e mundo.‖ (ORL NDI, 2015, p.45), sendo vista 

desta forma tão essencial para a instauração de efeitos de sentidos. Vale destacar a necessidade de 

retomar a forma como nossos olhares são direcionados para leituras e compreender a relevância 

da análise dos processos discursivos e das manifestações da língua.  



 

46 
 

 A interpretação na perspectiva do discurso artístico sinaliza para a crítica e para os efeitos 

de sentidos que encaminham não para a homogeneidade, mas para o não-todo e para a opacidade 

da linguagem, demandando que o sujeito não apenas interprete, mas também compreenda. A 

história, a l ngua e a ideologia ―concorrem conjuntamente‖.(ORL NDI, 2015, p.46) e o seu  

funcionamento ressoa a língua em sua não-transparência. Ou seja, tudo o que vemos, não está ali 

apenas por estar, mas sim, em sua formação apresenta relações incompletas, pois ―nem sujeitos 

nem sentidos estão completos, já feitos, constitu dos definitivamente.‖ (ORL NDI, 2015, p.50). 

O mito inesiano, analisado sob um viés discursivo, mostra que os efeitos de sentidos 

decorrentes de discursos materializados em textos artísticos são intensos. A memória 

(interdiscurso) faz ressoar diferentes temporalidades, sinalizando que esse mito se fez presente a 

partir de diversas condições de produção ao longo do tempo. Demanda dessa constatação 

questionar sobre as condições de constituição e continuidade desse discurso e das narrativas que 

o sustentam, e que fez com que  artistas do mundo trouxessem para suas composições esse fato 

português.  

A ideologia está presente na linguagem e ao longo dos anos, o poder que uma instituição 

pública exerce sobre os relacionamentos e em especial sobre o corpo da mulher, tem o masculino 

como dominante nas relações políticas. Além disso, os discursos presentes ao longo dos anos 

sobre Inês foram construídos por sujeitos homens, que de acordo com a ideologia dominante de 

cada período, trouxeram Inês, em diferentes formas pela língua. Na maioria das versões, sua  

submissão à ordem do rei de matá-la permanece, pois toma o papel feminino de uma mulher 

vítima de um sistema que privelegiou os interesses públicos, à preservação de uma vida inocente. 

A permanência e a ressonância dessas memórias e discursos tem relação com questões sobre esse 

corpo de mulher que sofreu, mas que até hoje é relembrado por manifestações e espaços 

dedicados a ela. Essa compreensão passa pelas articulações da ideologia, história, memória e 

pelas condições de produção em que o discurso foi formulado, sem desconsiderar a circulação.  

Não podemos dizer que os sentidos estão fechados apenas em um significado, mas estão 

abertos a diferentes leituras que promovem os diferentes sujeitos olhares sob uma cultura 

relacionando-os à presença de uma personagem feminina que é evocada na arte, por meio da 

exaltação de sua morte. Desta forma, verificamos as noções de discurso, ideologia e sujeito 
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auxiliam no processo que leva o sujeito-leitor e o analista a ver que uma leitura não pode ser se 

restringir apenas à interpretação, mas elevada a um nível crítico para o alcance da compreensão.  
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2. A CONSTRUÇÃO DO MITO E DA ARTE INESIANA 

 

 

Repito: sou uma flor, daquelas que nascem nos 

cemitérios. Há uma veia que atravessa os séculos 
e que nos transforma em mitos. 

(CRUZ, 2016) 

 

 

Neste capítulo, propomos a discussão da construção do mito e da arte inesiana, com base 

na teoria do filósofo Cassirer (1944), Langer (1953) , e Braga (2014) deslocando-o para a teoria 

discursiva com vistas a dar visibilidade aos efeitos de sentidos dados por um sujeito que passou 

da lenda a mito, sem inscrever-se na história, tendo como suporte os estudos de Petri (2004). 

Com isso mostramos as relações estabelecidas entre o mito e arte, centrando-nos na teoria 

discursiva e, nessa perspectiva, as contradições decorrentes desse deslocamento; e também as 

semelhanças/diferenças entre história e ficção. 

Problematizamos, também, o lugar da mulher na Idade Média, sublinhando questões 

artísticas, sociais, familiares e religiosas. Consideramos importante fazer esse percurso histórico 

com olhar sobre o corpo da mulher, sinalizando os motivos pelos quais o mito continua ressoando 

na constituição de efeitos de sentidos, tendo como personagem central uma mulher até os dias de 

hoje. Esse percurso é necessário, também porque não há como tratar de um objeto da Idade 

Média, seguindo os mesmos parâmetros da modernidade.  

 São discutidas, também, neste capítulo, as memórias que continuam presentes por meio 

das manifestações artísticas, em diferentes linguagens, por meio de recortes realizados, os quais 

permeiam a produção portuguesa, evidenciando a presença do mito em distintos meios da arte, 

dando visibilidade e possibilidade de reflexões sobre um tema que continua ressoando discussões 

em torno de questões políticas, religiosas.  

2.1 As relações entre o mito de Inês de Castro e a Arte 

 

As produções de arte em torno da figura de Inês de Castro, enquanto mulher vítima de 

violência devido à relação amorosa com o Infante D. Pedro, apresentam-se em diferentes 

manifestações estéticas, e também possibilitam interpretar essas materialidades. Devido à sua 
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história estar relacionada ao real e estar cercada de incertezas, tendo em vista que os registros 

históricos das mulheres na Idade Média eram escassos e não havia interesses políticos para dar 

relevância e visibilidade a elas. Sendo assim, as diferentes artes perpetuaram a relação de Inês e 

Pedro, influenciando dessa forma a interpretação dos espaços urbanos, monumentos, narrativas, 

espetáculos, entre outras manifestações artísticas em torno do amor e da tragédia de Inês de 

Castro.   

Há diferentes representações que deram suporte para a constituição e instauração de um 

imaginário em torno de Inês de Castro, como um sujeito ambíguo, sobre o qual há mais 

questionamentos que consensos. Segundo Platão e Aristóteles tem:  

 

a função de dirigir a mente de quem percebe para algo além da obra de arte, a 

saber, o objeto ou ação representado: ou pode ser considerada como o objeto ou 

ação representado: ou pode ser considerada como o motivo que o artista  tem 

para criar a obra – um resgistro de coisas que o fascinam, pessoas ou coisas que 

ele deseja imortalizar (LANGER, 1953, p.16). 

 

Estas manifestações fizeram com que sua imagem continuasse com o tempo sendo 

disseminada em diferentes meios. Podemos considerar sua história como um mito, se levarmos 

em consideração que o mito aparece em primeiro como caos, com ideias que não fazem sentido, 

sem rima e razão (CASSIRER, 1944). A história de Inês e Pedro se encaixa nesta definição, pois 

não apresenta uma única interpretação, mas diferentes narrativas que atravessaram a história por 

diferentes manifestações poéticas. Além de considerarmos a sua trajetória como mito nas 

diferentes artes, os símbolos também estão presentes nas materialidades, segundo Braga (2014, 

p.19): 

 

os símbolos estão indissociavelmente ligados à sensibilidade. Logo, o trabalho 

da expressão vai evidenciar quer a exteriorização elemento significativo quer a 

preparação de um elemento significativo quer a preparação de um elemento 

significante, estando neste sentido, dependente das condições materiais que 

possibilitam a organização  sensível da forma que incopora (BRAGA, 2014, 

p.19). 
 

 

Com isso podemos ver na arte, como a forma é constituída significativamente, e verificar 

os sentidos por meios dessas relações. Cassirer (1944, p.98) nos diz que: ―Não há fenômeno 



 

50 
 

natural e nenhum fenômeno da vida humana que não seja capaz de uma interpretação mítica, e 

que não requer tal interpretação. (Tradução nossa).
15

‖.   humanidade em si, em suas diferentes 

relações, está passível de receber influências míticas, que auxiliam na compreensão dos fatos 

relacionados a suas origens, formações sociais e históricas. De acordo com Braga (2014, p.13) 

―Compreender as formas de expressão culturais é implicar os processos de simbolização na 

criação e apreensão da realidade.‖  ssim, o estudo de como o mito inesiano em diferentes 

manifestações contribuiu para a concretização destes diferentes símbolos e auxilia na análise 

sobre a formação cultural e permanência simbólica secular envolvendo o mito. A análise dessas 

manifestações, contribuem para a compreensão do mito, do símbolo e da formação da cultura, 

pois: ―Na concepção de Ernst Cassirer, a ideia de cultura só pode ser analisada a partir das 

múltiplas formas de mediação culturais.‖ (BR G , 2014, p.13-14). 

 Tendo em vista que as manifestações artísticas inesianas ressoaram como memória a 

partir do pressuposto de que Inês de Castro é um mito e, devido à necessidade de compreender os 

processos simbólicos em produções com temáticas inesianas partimos, nesse estudo, da Filosofia, 

a qual segundo Cassirer (1944), contribui para desmascarar o mito, se o seu significado se 

esconde por meio de símbolos e imagens. Além da relevância dos estudos filosóficos para a 

interpretação, por meio dos estudos do filósofo, podemos destacar que:  

 

o mundo mítico aparece como um mundo artificial, como um pretexto para outra 

coisa. Em vez de ser uma crença, é um mero fingimento. O que os distingue é 

que eles não consideram o mito como uma mera invenção feita para um 

propósito especial. Embora o mito seja fictício, é uma ficção inconsciente, e não 

consciente (CASSIRER, 1944, p.99, tradução nossa). 
 

 

 Apesar de muitas das narrativas apresentadas sobre a história de Inês serem inverídicas, 

como exemplo, sua coroação depois de morta e a presença do seu sangue na Fonte dos Amores, 

ainda assim, essas manifestações e histórias continuam sendo perpetuadas por uma memória que 

ressoa e retorna por meio de diferentes expressões da linguagem. A citação sinaliza que embora o 

mito seja fictício, ele é uma ficção inconsciente, e devido a isso se compreende, que é por meio 

                                                            

15 ―There is no natural phenomenon and no phenomenon of human life that is not capable of a mythical 

interpretation, and which does not call for such an interpretation.”  
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dos processos memorialísticos, históricos e inconscientes, que o mito permanece significativo até 

os dias de hoje, nas produções artísticas e discursivas.  

 O mito inesiano ressoa e faz sentido pelas capacidades e dimensões dos domínios 

art sticos pois, ―combina um elemento conceitual e um elemento de criação artística.
16

‖. 

(CASSIRER, 1944, p.100-101, Tradução nossa) e isto, no corpus em análise pode ser 

visualizado, pois sua trajetória secular mostra a sua materialização e reinvenção, com elementos 

simbólicos que evidenciam a criação artística, a criatividade e elementos de sua narrativa 

mitológica, que fogem dos textos ditos verdadeiros, advindos do registro histórico.  

 Além de analisarmos a fusão entre mito e arte nas manifestações artítiscas inesianas, é 

importante destacar que o mito também se relaciona com a linguagem, pois: ―Nos primórdios da 

cultura humana, a relação deles é tão próxima e a cooperação tão óbvia que é quase impossível 

separar um do outro.‖
17

 (CASSIRER, 1944, p. 142, tradução nossa).  

Vemos então, que o mito está presente desde há muito tempo nas formas de expressão da 

humanidade, apresentando relações, principalmente, com as diferentes comunicações nos 

aspectos históricos, memorialísticos e artísticos. Desta forma, compreendemos que a relevância 

do mito para a compreensão de sua ligação com as diferentes manifestações de arte, ocorreporque 

―sempre que encontramos um homem, encontramos-o na posse da faculdade da fala e sob a 

influência da função da criação de mitos.‖ 
18

 (CASSIRER, 1944, p.142, tradução nossa). 

 A língua e a arte podem ser apropriadas pelo mito, e pelas formações simbólicas nos 

diversos tipos de manifestações. Compreendemos o que Cassirer (1944) diz ao destacar a 

oscilação entre dois polos distintos: o real e o subjetivo. As construções e as análises a serem 

realizadas vão mostrar o deslocamento do subjetivo, que é  essa visão do mito proposta por 

Cassirer para o discursivo.   Segundo o autor, nenhuma teoria da arte pode esquecer ou suprimir 

nenhum desses polos, mas as análises na perspectiva discursiva não partem desse pressuposto, 

mas das relações interdiscursivas que se constituem e se instauram. Com isso, vemos que ambos 

são confluentes, e nenhum é determinante sob alguma manifestação artística.  

                                                            

16 Combines a theoretical element and an element of artistic creation.  
17 ―In the early of human culture their relation is so close and their cooperation so obvious that it is 

almost impossible to separate the one from the other.‖  

18 ―Whenever we find a man we find him in possession of the faculty of speech and under the influence of 

the myth-making function‖.  
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No caso das produções inesianas, o subjetivo e o real funcionam, há narrativas sobre o fim 

de sua vida e também registros de sua existência, mas em nossas análises buscamos mostrar essas 

relações pelo viés discursivo, isto é, buscando as relações entre a memória e a história.  

 A análise da construção do mito por meio da simbolização atribuída à figura da 

personagem Inês, permite entender que: 

 

Uma obra de arte é um símbolo indivisível, único, embora seja um símbolo 

altamente articulado; não é, como um discurso (que também pode ser 

considerada como uma forma simbólica única), composto analisável em 

símbolos mais elementares – sentenças, orações, frases, palavras e mesmo partes 

separadamente significativas de palavras: raízes, prefixos, sufixos, etc. 

(LANGER, 1953, p.383) 

 

 Na representação dos momentos finais da história entre Pedro e Inês, há imagens sobre o 

trágico fim e sobre o momento da morte e pós-morte de Inês. Para que isto seja materializado em 

diferentes formas, mobilizamos a função mimética, sob a categoria da imitação, já que ambas se 

fazem presentes na  rte e na L ngua, pois ―  linguagem se origina em uma imitação de sons, a 

arte é uma imitação de coisas externas. A imitação é um instinto fundamental, um fato irredutível 

da natureza humana.‖
19

 (CASSIRER, 1944, p. 177, tradução nossa). 

 Segundo Cassirer (1944), a imitação é indissociável da natureza humana e a  arte está 

intrinsicamente associada a este conceito. Entretanto, a imitação não é uma mera representação 

de acontecimentos, mas um modo de dar visibilidade, por meio de formas simbólicas, à realidade 

que pode ou não ser conhecida sob um outro modo de reflexão. A função da arte não está em 

registrar e apresentar o real, mas de acordo com Cassirer ―[...] não descobrimos a natureza através 

da arte no mesmo sentido o qual o cientista usa o termo ―natureza‖.
20

 (CASSIRER, 1944, p.183). 

As discussões sobre os temas motivadores da arte não podem ser consideradas apenas pelo que o 

real nos diz, mas, pelas relações intersubjetivas e pelas memórias que se tecem a partir de 

recursos que retornam pela materialidade discursiva.   

                                                            

19 Language originates in an imitation of sounds, art is an imitation of outward things. Imitation is a 

fundamental instinct, an irreducible fact of human nature.  

20 We do not, however, discover nature through art in the same sense in which the scientist uses the term 

“nature‖.   
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De acordo com Braga (2014, p.15), ―Cada forma simbólica representa um modo singular 

de articular e observar as experiências humanas, já que os seus elementos estruturantes não se 

deixam reduzir a uma mera função indexical, a uma relação contingente entre signo e o objecto.‖ 

Neste caso, as manifestações inesianas possuem singularidades que pertencem à formação 

cultural a qual não é  vista apenas meramente como um sistema de descodificação semântica, mas 

sim marcadas pelo sensível. Nesse sentido, Langer (1953, p.9) afirma que:  

 

A crítica de arte não é ciência, porque não está preocupada com a descrição e 

previsão de fatos. Mesmo que suas premissas fossem claras e coerentes, e 

eficientes os seus termos, ela permanece uma disciplina filosófica, pois todo seu 

objetivo é a compreensão.   

 

Se nem a crítica objetiva descrever os fatos, se faz necessário a busca pela compreensão 

simbólica, cultural e mítica das formas que formam a arte. Segundo Cassirer (1944, p. 184) 

―linguagem e ciência são abreviaturas da realidade; a arte é uma intensificação da realidade. 

Linguagem e ciência dependem do mesmo processo de concretização‖
21

. Portanto, enquanto 

artefato de linguagem as manifestações artísticas são formas de leitura  do laço social e que 

decorrem diferentes modos de interpretá-las. Assim, podemos pensar na relação da arte com o 

mito e na formação de um inconsciente coletivo, responsável pelas relações interdiscursivas entre 

o que está sendo representado. A dependência da humanidade no mito para conseguir se 

expressar, se justifica devido a:  

A humanidade não poderia começar com o pensamento abstrato ou com uma 

linguagem racional. Passou pela era da linguagem simbólica do mito e da poesia. 

As primeiras nações não pensavam em conceitos, mas em imagens poéticas; eles 

falavam em fábulas e escreviam em hieróglifos.22. (CASSIRER, 1944, p.196, 

tradução nossa) 

Tendo em vista, que em algumas manifestações artísticas a humanidade não se desvincula 

da linguagem simbólica, do mito e da poesia, o artista por meio de suas produções, se torna o 

                                                            

21 Language and science are abbreviations of reality; art is an intensification of reality. Language and science 

depend upon one and the same process of concretion‖.  
22 Mankind could not begin with abstract thought or with a rational language. It had to pass through the era of 

symbolic language of myth and poetry. The first nations did not think in concepts but in poetic images; they spoke in 

fables and wrote in hieroglyphs.   
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mediador e o responsável por possibilitar àqueles que presenciam e visualizam seus trabalhos, a 

entrarem em contato com a seleção de processos realizados. Diante da contemplação da arte, 

somos convidados a olhar determinado aspecto do mundo da forma que o artista o construiu, 

―Parecia, que nós nunca t nhamos visto antes o mundo nesta luz peculiar.‖ 
23

 (CASSIRER, 1944, 

p.187, tradução nossa). Segundo Cassirer (1944, p. 2015), é necessário muita atenção no modo de 

interpretá-los porque: ―Não podemos entender a obra de arte submetendo-a à regras lógicas. Um 

livro didático sobre poética não pode nos ensinar como escrever um bom poema.‖
24

 (CASSIRER, 

1944, p. 205, tradução nossa). Por isso, compreender a arte por maneiras lógicas, torna-se 

superficial. Se formos, analisar as produções inesianas, apenas em busca da comprovação e 

assimilação entre fatos históricos e as representações, estaremos ignorando as formas de 

subjetividade que a arte propõe, além de ignorarmos as relações com a realidade, e como isto foi 

intensificado.  

A arte pode ser compreendida, além da sua relação de acontecimentos relacionados à 

realidade. Por isso, segundo Braga (2014) é preciso  

  

Aceitar a ideia de que as formas artísticas não são meros produtos de 

transferências e projecções das emoções puras do artista, como é sugerido pelas 

teorias estéticas de Benedetto Croce e Robin George Collingwood, nem tão-

pouco simples manifestações figurativas desprovidas de qualquer sentido 

expressivo, proporciona, de igual modo, uma verdadeira visão das possibilidades 

abertas pela obra de arte no que à consciência da formação simbólica da cultura 

diz respeito, nomeadamente de todas aquelas possibilidades intrínsecas à 

passagem da participação cultural para a observação cultural. (BRAGA, 2014, 

p. 25) 
 

 lém de considerar esta nova forma de leitura, nessa perspectiva, ―o mito como forma 

simbólica é analisado por Cassirer não com um mero intento classificatório do primitivo [...] mas 

como um ponto de partida seguro para a compreensão da formação das din micas culturais.‖ 

(BRAGA, 2014, p. 27). O mito inesiano, na arte, discute a relação das representações, tomadas 

como efeitos na construção da memória e na ressignificação durante o tempo. A arte faz com que 

                                                            

23 It would seem as if we had never before seen the world in this peculiar light.  

24 We cannot understand the work of art by subjecting it to logical rules. A textbook on poetics cannot teach us how 

to write a good poem.  
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a realidade, os espaços, e os símbolos que nos remetem a tal mito, sejam vistos de uma maneira 

poética gerando reflexões acerca de determinada temática.  

A presença do mito na elaboração das linguagens se fez desde muito cedo, a partir do 

momento em que a arte se fez presente, juntamente com a língua e o mito. Com isso, foi possível 

presenciar formas artísticas distintas, as quais promoveram as mais diferentes leituras. Devido a 

estas experiências, durante toda a história da humanidade a arte possibilitou fugas e novas 

percepções da realidade. Pode-se afirmar que: 

 

A arte, por outro lado, nos ensina a visualizar, não apenas conceituar ou utilizar 

coisas. A arte nos dá uma imagem mais rica, mais vívida e colorida da realidade 

e uma percepção mais profunda de sua estrutura formal. É característico da 

natureza do homem que ele não esteja limitado a uma abordagem específica e 

única da realidade, mas possa escolher seu ponto de vista e assim passar de um 

aspecto das coisas para outro. 25. (CASSIRER, p.216-217, tradução nossa) 
 

Com isso, podemos pensar que por meio dos diferentes pontos de vista sobre a história de 

Pedro e Inês temos o contato com distintas formas da sensibilidade, que nos oferecem a reflexão 

sobre elementos que nos remetem tanto ao tempo da atualidade e, também, ao passado 

relacionado à figura de uma mulher assassinada que sofreu por ter ido contra as instituições e os 

costumes condenatórios ao seu relacionamento com Dom Pedro I. A arte permite a aproximação 

de sua realidade, mas ao mesmo tempo possibilita pensar sobre como isto ainda se faz presente, 

seja pela continuidade e ressignificações da história, ou pelos crimes, envolvendo mulheres 

mortas sem piedade, pelo mesmo motivo.  

 

 

 

                                                            

25 Art, on the other hand, teaches us to visualize, not merely to conceptualize or utilize, things. Art gives us a richer, 

more vivid and colorful image of reality, and a more profound insight into its formal structure. It is characteristic of 

the nature of man that he is not limited to one specific and single approach to reality but can choose his point of view 

and so pass from one aspect of things to another.  
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2.2 A mulher na Idade Média: questões políticas, artísticas e religiosas. 

 
Apesar de ser a mesma história, Inês morreu uma 

vez, eu morri muitas. (CRUZ, 2016) 

 

Não se pode analisar um acontecimento da Idade Média, seguindo os mesmos códigos, 

leis e práticas da atualidade. Por isso, retomamos a mulher na Idade Média. Com isso, buscamos   

compreender como os discursos em torno da personagem Inês de Castro foram constituídos. 

Além disso, vamos buscar as repetições e os deslocamentos dessa memória em diferentes 

linguagens artísticas. Além de refletirmos sobre as condições em que a personagem encontrava-

se, também é possível entendermos as relações existentes entre o presente e o passado. 

 O  corpo da mulher na história será construído por meio dos discursos que derivam da arte, 

da política e da religião. As FDs são responsáveis por construir os sentidos, pois: 

 

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc... não existe 

em si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 

significante) mas é determinado pelas posições ideológicas postas em jogo no 

processo social histórico em que as palavras, expressões e proposições são 

produzidas (isto é reproduzidas). (PÊCHEUX, 1997, p.164) 

 

O sentido sobre o corpo da mulher é resultado das relações entre a ideologia dominante e 

as condições de produção. As produções que apresentam a figura central de Inês de Castro dão 

visibilidade à construção e apresentação de um corpo de mulher ao longo da história, 

evidenciando o posicionamento e a influência que a arte, a religião e a família tiveram para a 

permanência dos discursos sobre essa personagem.  

Os sentidos, para a Análise de discurso, são vistos como integrantes de um processo, 

Orlandi (2004, p. 60) diz que eles ―realizam-se num contexto, mas não se limitam a ele. Tem 

historicidade, têm um passado e se projetam num futuro.‖   figura da mulher da Idade Média 

não se limita apenas a esse período, mas continua a significar em outras temporalidades. Quando 

pensamos sobre o que houve com a personagem Inês, vemos que ao longo dos séculos sua 

presença se atualiza, há uma identificação e uma valorização sobre sua imagem, pois ela reflete 

um sujeito que foi vítima de um poder e de uma decisão imposta pela política da época.   
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As formações discursivas relacionam-se às formações ideológicas que lhe são 

correspondentes, neste caso, optamos por buscar construir os sentidos em torno da figura da 

mulher, sob o que a historicidade ao longo do tempo apresentou por meio do posicionamento e do 

registro das manifestações da arte, da religião e da família. Desta forma, vemos que é a formação 

discursiva que ―determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de 

um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc., não existe ‗em si mesmo‘ 

(isto é, na sua relação transparente com a literalidade significante).‖ (PÊCHEUX, 1997, p, 160). 

O sentido das palavras tem a ver com as posições ideológicas do sujeito e com os processos 

sócio-históricos que estão em jogo. ―É através da relação do sujeito com a formação discursiva 

que se chega ao funcionamento do sujeito do discurso.‖ (INDURSKY, 2000, p. 70).   

Os estudos sobre a mulher, em diversas áreas se apresentam com obstáculos. As 

informações encontradas são na maioria de autoria masculina e nos apresentam uma visão da 

ideologia dominante. Outro fator relevante a ser considerado é que ―houve um discurso 

propriamente feminino no período. Difícil, contudo, é considerá-lo expressão dos anseios de 

todas as mulheres.‖ (M CEDO, 1992, p.75).  s poucas informações que temos sobre as 

mulheres, não abrangem a totalidade de todas as classes.  

Há um silenciamento na história, que oculta a atuação das mulheres em diferentes áreas. 

Em nosso objeto de análise, consideramos sua existência, devido à dimensão política que recorta 

os outros sentidos que poderiam ser ditos sobre Inês, mas não foram, partindo das posições-

sujeito de autores e também das instituições que exerceram influência sobre ela. Compreendemos 

a noção de silêncio na AD, por duas distinções: entre o silêncio fundador e a política do silêncio: 

 

o silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que significa o não-dito e 

que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para signifcar; e b) 

a política do silêncio, que se subdivide em: b I) silêncio constitutivo, o que nos 

indica que para dizer é preciso não-dizer (uma palavra apaga necessariamente as 

―outras‖ palavras); e b 2) o silêncio local, que se refere à censura propriamente 

(àquilo que é proibido dizer em certa conjuntura). (ORLANDI, 2007, p.24) 

 

A presença da mulher nos discursos do período medieval fazem parte da política do 

silêncio, a qual sofreu censura, o silêncio local, pois nessa época, a mulher era silenciada, assim 

como os registros sobre suas ações também o foram. Inês foi uma mulher e é uma personagem 
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literária que protagoniza diferentes produções, porém, sua voz não se mostra em grande parte 

delas, isto faz com que o silenciamento seja produzido a partir de sua posição-sujeito de mulher e 

vítima,  a qual imposta pela política da época sua fala se faz de recortes.   

Este silêncio, conforme Orlandi (2007, p.45), ―[...] não é diretamente observável e no 

entanto ele não é o vazio, mesmo do ponto de vista da percepção: nós o sentimos, ele está ―lá‖. E 

para que venha ser exposto é preciso: ―observá-lo indiretamente por métodos (discursivos) 

históricos, cr ticos, desconstrutivistas.‖ (ORL NDI, 2007, p.45) Neste sentido, revisitar os 

processos sócio-históricos do sujeito-feminino, no período medieval, contribui para a  

compreensão do silêncio existentente e os efeitos de sentidos resultantes da posição sujeito 

mulher naquele século. 

Os discursos que constituem a personagem Inês, na literatura e nas demais artes, são 

afetadas pelo silenciamento que se faz presente na história, pelos apagamentos e pelos não-ditos 

que ressoam pelo/no discurso. Os não-ditos sobre Inês de Castro não são apenas silêncio 

fundante, pois não se trata somente de um processo de significação, como parte do silêncio, mas 

de uma ligação com o político e ideológico e, também, com as memórias constitutivas do 

feminino, que permeia a cultura em geral.  

O silenciamento presente nas produções com temática Inesiana sofrem diferentes formas 

de censura. Verificamos, por exemplo que, o registro sobre a vida de Inês, foi proveniente de uma 

autoria masculina, e portanto, inserido em uma formação discursiva dominante da época. Poucas 

mulheres da Idade Média produziam textos escritos, ou outras formas de material, existindo a 

censura pela impossibilidade de registro sobre um ponto de vista além do masculino. Isso não 

ocorria por incapacidade, mas por decorrência de um modo de vida. Sobre isso, Perrot (2008, 

p.17) nos diz que:  

 

porque são pouco vistas, pouco se fala delas. E esta é uma segunda razão de 

silêncio: o silêncio das fontes. As mulheres deixam poucos vestígios diretos, 

escritos, ou materiais. Seu acesso à escrita foi tardio. Suas produções domésticas 

são rapidamente consumidas, ou mais facilmente dispersas. São elas mesmas 

que destroem, apagam esses vestígios porque os julgam sem interesse.  
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 A constituição de sentidos sobre Inês, figura feminina medieval, que teve grande parte de 

sua história registrada por meio de expressões poéticas na arte, só é possível de ser compreendida 

por meio das relações entre sujeitos e sentidos, ―já que sujeito e sentido se constituem 

mutuamente, pela sua inscrição no jogo das múltiplas formações discursivas (que constituem as 

distintas regiões do diz vel para os sujeitos).‖ (ORL NDI, 2007, p.20) Então, nesta dissertação, 

não buscamos os motivos pelos quais os artistas foram levados a eleger Inês, como figura central 

em suas produções,  mas compreender como a partir de sujeitos, da historicidade e da ideologia 

constituíram-se os diferentes dizeres de/para os sujeitos sobre a memória e os discursos que 

fazem ressoar não uma pessoa empírica, mas um sujeito que faz sentidos em tempos e espaços 

discursivos.  

 Analisar discursivamente Inês de Castro é compreender suas relações e formações de 

sentido sob diferentes pontos de vista, o que significa dizer de diferentes lugares discursivos e 

sociais. O silêncio torna-se presente e significante na formação dos sentidos sobre Inês de Castro, 

pois: 

a relação do sujeito com as formações discursivas  tem o silêncio como 

componente essencial. Este permite a constituição da história do sujeito não 

apenas como reprodução mas como transformação dos sentidos. A relação do 

sujeito (discursivo) com sua história própria é silenciosa porque ela sempre se dá 

nos limites da significação ‗outra‘. Na região que marca os limites entre 

diferentes formações discursivas. (ORLANDI, 2007, p. 87) 

A primeira formação discursiva que trazemos é proveniente da produção artística de 

artistas plásticos dos períodos, por mais que a arte visual contribua para a compreensão e para a 

visualização do cotidiano de algumas classes das quais as mulheres faziam parte. A representação 

do feminino presente, foi construída imaginariamente por sujeitos filiados ideologicamente a 

discursos masculinos e memórias que os interpelam. A figura feminina, analisada sob a égide de 

uma FD de artistas da época irá nos dizer ― [...] mais sobre os sonhos ou medos dos artistas do 

que sobre as mulheres reais. As mulheres são imaginadas, representadas, em vez de serem 

descritas ou contadas, Eis aí outra razão para o silêncio e a obscuridade: a dissemetria sexual das 

fontes.‖ (PERROT, 2008, p.17) 

Na produção literária sobre Pedro e Inês, vemos que os autores em sua grande maioria 

enaltecem a tragédia e o amor, pois: ―em vez de pol tica viu amor, nas personagens concretas viu 

símbolos – e assim criou a lenda‖.  (SOUS , 1997, p. 64)   função dos autores faz com que os 
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leitores sejam direcionados à lenda que posteriormente tornou-se mito. Para o autor António de 

Vasconcelos, o mito sobre o amor entre Pedro e Inês e os discursos em torno da morte, se dão não 

pelo meio popular, mas pela literatura: 

 
foi fabricada pelos literatos. Os nossos historiógrafos e os nossos poetas 

colaboraram  uns e outros na sua formação: eles é que, ao fazerem a narrativa do 

acontecimento ou ao celebrá-lo, o foram decorando e enfeitando com cores 

suaves, com ficções sentimentais, operando […] até que o facto histórico veio a 

ficar completamente desfigurado, e como que sufocado, pela superabundância 

de ornatos legendários. (VASCONCELOS, 2004 p.11). 
 

A afirmação do autor expõe novamente a importância da arte, neste caso, da literatura 

para a construção dos sentidos e da permanência de Inês. Um dos autores que, segundo Cardoso 

(2002), desenvolve uma personagem ativa foi Garcia de Resende: 

 

a Inês que nos é apresentada por ele fala muito, e, como era de se esperar, conta-

nos sobre si mesma coisas que estão fora dos registros históricos, preenchendo-

se, assim, pela via da ficção, as eventuais lacunas da sua história. (CARDOSO, 

2002, p.115) 

 
Já no início do século XX, Faustino da Fonseca traz a personagem como mártir, vítima de 

uma barbárie e como símbolo de uma figura de mulher construída pelos poetas:   

 
a Ignez da lenda é o novo symbolo da mulher amante, esposa e mãe, 

prophetisada pelos trovadores, tendo no cancioneiro o seu evangelho. 

Esperavam-na os poetas como um Messias, como a um redemptor da tyrannia 

que lhes esmagava o sentimento. Martyrisada pela barbárie medieval, é Ignez 

immediatamente idealisada por quantos choram na sua desdita, a propria 

desventura, e lhe vão entoando o responso de esperança nas canções do seu 

amor. (FONSECA, 1910, p.13)  

 

As leituras e associações relacionadas com conteúdo plástico e visual do período medieval 

foram produzidas sob uma perspectiva provinda de um posicionamento de um sujeito-autor 

homem. Mas, ao contrário do que as artes visuais nos apresentam, a literatura, segundo Macedo 

(1992, p.79), é ―O único campo onde seguramente percebemos traços do pensamento feminino.‖ 

A personagem Inês foi amplamente enfocada por diferentes poetas e escritores, e analisar todas as 

produções seria algo quase impossível, devido à grande quantidade existente. Sua personalidade, 
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infelizmente pela ausência de documentos e registros históricos é desconhecida, mas sobre sua 

beleza, a autora assevera que:  

 

de razões que justificassem a louca paixão que inspirou só conhecemos uma 

beleza que parece dever considerar-se incontestável. Para além dela, é tão 

verossímil a rapariga frágil e ingénua que se perdeu por amor como a intriguista 

artificiosa e cheia de ambição que alguns historiadores nela quiseram ver, a 

vítima dócil de um decreto inabalável ou a mulher segura de si e do seu direito a 

viver, que lutou até o fim contra o destino e uma vontade prepotente. (SOUSA, 

1997, p.11) 

 

A indignação pela brutalidade da morte de Castro se faz presente, destacando que isso 

aconteceu por questões políticas. Por meio dessas considerações ressoam, não de forma direta, o 

modo como as relações de poder eram e ainda continuam sendo determinadas por formações 

sociais, e decorrem de sujeitos inscritos em formações discursivas, determinadas por formações 

sociais. Nessa dissertação, envolvem, especificamente, uma mulher, que não é um sujeito 

empírico, mas a representação de como a mulher era significada na Idade Média e qual o seu 

lugar social e discursivo na formação social. A representação do sujeito-mulher é e ainda 

continua a funcionar sob domínio de um poder que determina sua própria vida social e histórica.  

Sobre a influência do Estado na história  

 

podemos observar que a promoção do crescimento populacional por parte do 

Estado pode andar de mãos dadas com uma destruição massiva de vidas; pois 

em muitas circunstâncias históricas — como, por exemplo, a história do tráfico 

de escravos — uma é condição para a outra. (FEDERICI, 2017, p.35) 

 

Inês foi morta não só por esses interesses e circunstâncias políticas, mas também pelo  

governo da época temer as relações e interesses com os seus familiares da Galícia e porque a sua 

relação com o Rei contrariava a cultura da época, que impedia por exemplo, o casamento entre 

compadres e de membros da família real com plebeus
26

.  

As fontes literárias e plásticas nos propiciam noções sobre o que ocorria em torno do 

cotidiano e das questões as quais envolviam o ser mulher. Desta forma 

                                                            

26 Vale destacar que Inês foi madrinha do primeiro filho de D. Pedro e sua esposa e isso impedia o casamento deles 

por ser considerado pelos costumes da época como parentesco, memória que ressoa nos tempos atuais pela lenda do 

Boitatá. Além disso, Inês era filha bastarda e não era nobre.  
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a literatura, tão rica em dados quanto à iconografia, nas suas diferentes 

manifestações e gêneros pode servir como fonte de excepcional riqueza 

para a obtenção do retrato moral desejado. Contudo, a utilização de 

fontes literárias deve ser feita com cautela. Os resultados obtidos são 

parciais. Os dados até certo ponto, são limitados. As limitações podem 

ser justificadas. Derivam do próprio caráter dos testemunhos. Muitas 

vezes as obras não visam mostrar com precisão a vida ou as aspirações 

das mulheres. Esperam, pelo contrário, mostrar como deveriam ser  

(MACEDO, 1992, p.41). 
 

Entretanto, as informações retiradas de obras literárias precisam ser utilizadas com 

cautela, devido a sua filiação ao discurso ficcional, que não tem compromisso com a ordem da 

verdade, mas com o imaginário. As análises realizadas sobre as condições de produção distintas 

também consideram o sujeito-autor, o qual trabalha com a figura da mulher, sendo esta, 

impossibilitada de ter voz ativa sobre si mesma em determinados períodos da história. Perrot 

(2008) comenta sobre o excesso de discursos existentes sobre as mulheres, e diz que há uma 

―avalanche de imagens, literárias ou plásticas, mas ignora-se quase sempre o que as mulheres 

pensavam a respeito, como elas viam ou sentiam.‖ (PERRROT, 2008, p.22). 

Além dos artistas, que transformaram a figura da mulher em distintas obras literárias, 

compondo os mais diversos textos e pinturas, muitas vezes realizaram trabalhos a pedido e 

interesse do governo de sua época, temos a formação discursiva familiar, presente na Idade 

Média, a qual, sobre o nosso objeto – Inês de Castro, teve uma influência e poder sob seu corpo.  

―O castigo da insubordinação feminina à autoridade patriarcal foi evocado e celebrado em 

inúmeras obras de teatro e panfletos.‖ (FEDERICI, 2017, p.201), de certa forma a disseminação 

de histórias como a de Inês, de resistência ao poder na época, tornaram-se formas ―educativas‖ 

para contar as consequências de posicionar-se contra a ideologia dominante da época.  

O discurso sobre Inês, advindo da História, da Literatura ou da cultura popular e letra, 

proveio de Castela do reino de Galiza, tendo em vista que ela veio para Portugal, acompanhando 

Dona Constança Manuel, a quem D. Pedro I estava destinado a casar. Inês e Pedro tornam-se 

amantes, e posteriormente à morte da princesa, decidem viver abertamente o seu relacionamento 

na cidade de Coimbra, indo contra às ordens do Rei, o qual tinha receios da relação pelo fato de 

Inês ser irmã e pertencer à família dos Castros a qual era: 
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uma família da alta nobreza galega, abastada e influente em Castela e o seu 

relacionamento com o futuro rei de Portugal, poderia pôr em causa o delicado 

tecido de forças políticas da península entre dois reinos que dificilmente 

conviviam (FERREIRA, 2012, p.25). 

 

 Além dos interesses políticos, na Idade Média, havia a necessidade de transmitir aos 

filhos a importância da linhagem e do comportamento de uma mulher, sendo esta condicionada à 

função de esposa:  

 
é preciso portanto vigiar para que não se introduza na família um sangue 

estranho, portador de qualquer espécie de debilidade. Para isso a mulher terá que 

ser estritamente vigiada e todas as tentativas de sedução reprimidas com a maior 

severidade.‖ (M TTOSO, 1983, p.250-251 apud. FERREIRA, 2012, p.20). 
 

Inês de Castro não detém da linhagem necessária para um casamento ideal para D. Pedro, 

assim como foi vista como sedutora. O rei resolve reprimi-la e em um dos momentos em que D. 

Pedro I se ausenta, D. Afonso XI decreta sua morte e ordena que a assassinem (SOUSA, 1997), 

pois estava justamente preocupado com o que as condições da época exigiam de uma família real: 

a valorização e a ―import ncia fundamental na fixação das tradições familiares, isto é, na criação 

de um património simbólico próprio da linhagem‖ (M TTOSO, 1983, p.256 apud. FERREIRA, 

2012, p.19) 

 Depois que Pedro soube do que seu pai havia feito, revolta-se, trazendo situações e 

conflitos para o reino. Quando D. Afonso morre e D. Pedro assume o poder ele:  

 

consegue a repatriação dos assassinos e mata-os com requintes de crueldade. 

Proclama depois a existência de um casamento secreto e faz trasladar o corpo de 

Inês para um sepulcro feito expressamente em Alcobaça. Antes de aí ser 

deposta, é aclamada Rainha de Portugal, coroada, e recebe as homenagens da 

Corte (SOUSA, 1997, p.69). 

 

Pela narrativa histórica, o Estado obtinha o poder de escolha, perante os interesses 

familiares reais, pois, ―composições familiares, as posições no Senado e noutras instituições 

definiam o casamento e selavam o destino das pessoas.‖ (M CEDO, 1992, p.10) e ―a estrutura 

familiar está, portanto, intimamente relacionada com o poder pol tico‖ (M TTOSO, 1983 p.249 

apud. FERREIRA, 2012, p. 20). O rei e seus conselheiros definiram por interesses políticos a 

morte de Inês e pode ser que ela tenha sido mais uma das amantes do rei, mas o fato de sua morte 



 

64 
 

ser relatada em tantos meios, torna-a objeto a qual apresenta diversos temores e desejos que 

representam mulheres  até hoje. A morte, de acordo com Cardoso (2002), é a responsável pelo 

seu retorno à vida, por meio da literatura. Ela, como tema, transformou-se em um acontecimento 

histórico, ressoando como memória e, assim, retornando em distintos discursos em diferentes 

tempos.  

 Inês foi justamente vítima de uma ordem governamental, que determinou o seu destino. 

No caso do seu relacionamento com D. Pedro, vemos como a família real exigia de seus 

descendentes uma total obediência, para que acima de tudo e de todos os interesses políticos 

prevalecessem. Pois: 

 

o casamento era, antes de tudo, um pacto entre duas famílias. Nesse ato, a 

mulher era ao mesmo tempo doada e recebida, como um ser passivo. Sua 

principal virtude dentro e fora do casamento, deveria ser a obediência, a 

submissão (MACEDO, 1992, p.15).  
 

Além de ser a amante de D. Pedro, Inês não se submeteu às ordens do rei, e continuou seu 

relacionamento com o príncipe, pois interesses políticos sobrepunham-se a qualquer obstáculo. 

Na época: 

  

a continuidade da linhagem representava o objetivo mais importante da 

conjugalidade. Se em virtude da esterilidade de um dos componentes ou por 

quaisquer outras razões, o objetivo da união não fosse atingido, a relação perdia 

a sua razão de ser (MACEDO, 1992, p. 16-17). 
 

Além do discurso proveniente das formações discursivas familiares e políticas da época, 

que afetaram diretamente Inês, a religião, no período medieval também foi incidente nos 

diferentes acontecimentos, envolvendo as mulheres. Vemos isso, quando nos referimos ao 

imaginário construído de que o corpo da mulher era inferior ao masculino. Pois:  

 

ela era meramente um reflexo da imagem masculina, uma imagem secundária. 

Sexos diferentes, ambos uniam-se pelo casamento. Contudo, não se tornavam 

iguais. Considerada a responsável pela queda da humanidade no pecado, a 

dominação do esposo sobre ela e as dores do parto eram vistos como o seu 

castigo (MACEDO, 1992, p.19). 
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 O rompimento com a ordem política e familiar imposta pela família de D. Pedro tinha o 

apoio da igreja, que, na época, também via a mulher como a provedora de conflitos e um ser 

inferior. Inês, em vida, era um risco à corte e independência portuguesa, e sua morte ―suscitara 

uma guerra civil e a grande terrível afirmação de um rei que o povo, dividido entre sentimentos e 

ju zos contraditórios, chamou simultaneamente justiceiro e cruel‖. (SOUS , 1997, p.15). Os 

exageros cometidos pelo rei, ao querer vingar-se remetem também ao imaginário medieval sobre 

a mulher, o qual significava como responsável por não manter a razão masculina:  

 

o homem não deveria dedicar tanto amor a uma mulher, o sentimento amoroso 

masculino em desmedida poderia gerar consequências graves, o homem 

diferentemente da mulher deveria manter sua racionalidade, a qual naturalmente 

já seria superior à de sua companheira (TREVISAN, 2010, p. 12). 

 

Além  disso, o clero, segundo Federici (2017), priorizava, na época, o poder exercido pelo 

desejo sexual que as mulheres provocavam, de tal modo que a igreja recomendava que as 

mulheres e o sexo fossem evitados. A consequência disso, era a expulsão das mulheres da liturgia 

e do ministério dos sacramentos.  A prática consistia em ―tentar roubar os poderes mágicos das 

mulheres de dar vida ao adotar trajes femininos; e fazer da sexualidade um objeto de vergonha — 

esses foram os meios pelos quais uma casta patriarcal tentou quebrar o poder das mulheres e de 

sua atração erótica‖ (FEDERICI, 2017, p. 80). 

 Após a morte de Inês, o falecimento de D. Afonso, e o início do reinado de D. Pedro, ele 

transfere o corpo de Inês, de Coimbra para dentro do Mosteiro de Alcobaça. O episódio foi 

descrito pelo cronista Fernão Lopes, da seguinte forma 

 
mandou fazer huum muimento dalva pedra, todo mui sotillmente obrado, 

poemdo emlevada sobre a campãa de çima a imagem della com coroa na cabeça, 

como se fora Rainha; e este muimento mandou poer no moesteiro Dalcobaça, 

nom aa emtrada hu jazem os Reis, mas demtro na egreja ha maão dereita, açerca 

da capella mor. E fez trazer seu corpo do mosteiro de Samta Clara de Coimbra, 

hu jazia, ho mais homradamente que se fazer pode [...]. (LOPES, Fernão. Op. 

Cit., Cap. XLIV, p. 200). 
 
 A descrição mostra que o monumento não foi inserido na sala onde os reis estavam, mas 

em frente ao altar e isso se constitui como uma prática que foi contra ao que era da ordem na 

época, pois Pedro leva Inês a ocupar uma posição real depois de morta, mesmo que fosse 
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permitido apenas a construção de túmulos pertencentes à realeza dentro das igrejas e em salas 

separadas. Ambos os monumentos: 

 
foram inicialmente colocados lado a lado, o de Inês à direita do de D. Pedro, 

significando que se tratava de marido e mulher: a estátua jacente de Inês está 

coroada: e a legenda final da história da vida do Rei, ultrapassando a 

interpretação meramente política da sua actuação, tem mantido 

impertubavelmente a força de um grito vibrante de despedida apaixonada: Até o 

fim do mundo (SOUSA, 1997, p.27). 

 

 

 A existência dos monumentos no Mosteiro de Alcobaça, em Portugal, de fato atrai muitas 

pessoas ao conhecimento de sua história. Considerado um patrimônio da humanidade, o mosteiro 

é a referência para várias narrativas construídas com base nesta história de amor. Os visitantes 

―de todas as épocas não conseguem deixar de ver a imortalização, através da pedra, do 

sentimento mais português, a saudade‖. (SOUS , 1997, p.27) Isto faz com que Inês seja 

relembrada sempre e que novas inquietações e interpretações sobre sua morte sejam elaboradas.  

O Mosteiro como espaço, também atribui sentidos ao fato de Inês estar enterrada lá. Temos um 

espaço sagrado, religioso, ao qual ditava a conduta e concebia a mulher como um ser que deveria 

prestar submissão. A presença de uma amante no espaço rompe com toda a pregação da época, 

pois o prazer e a vida amorosa fora do casamento eram vistos ―[...] como doença, podia levar até 

a morte‖ (MEDEIROS, 2012, p.174).  

 O rompimento com o que era determinado na época, tem relação com o modo como as 

esposas, amantes, eram vistas. Inês, foi uma mulher que não se enquadrou nos padrões da época, 

e manteve seu relacionamento com Pedro. Essas relações, segundo Federici (2017), eram fontes 

para escritores e dramaturgos, em suas palavras:―a principal vilã era a esposa desobediente, que, 

ao lado da ―desbocada‖, da ―bruxa‖ e da ―puta‖, era o alvo favorito de dramaturgos, escritores 

populares e moralistas (FEDERICI, 2017, p.201). 

Inês está no mesmo espaço que abriga membros da família real, que se opunham ao 

relacionamento por priorizarem interesses políticos e buscarem preservar os costumes da época, 

demonstrando, também a submissão à igreja. Por isso, nesse discurso, o espaço temporal é 

responsável por conduzir memórias e por expor contradições e o rompimento com os costumes 

do período medieval, ao manter no espaço o túmulo escultural de Inês. 
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  O silenciamento e o ideal sobre as mulheres determinado pela igreja, neste período, fez 

com que muitas mulheres tivessem medo e isso agradava por resultar na obediência da ordem 

instituída. Sobre a presença e fala das mulheres, segundo Perrot 

 

sua fala em público é indecente. ―Que a mulher conserve o silêncio, diz o 

apóstolo Paulo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão 

que foi seduzido, mas a mulher que seduzida, caiu em transgressão.‖ Elas devem 

pagar por sua falta num silêncio eterno (PERROT, 2008, p. 17. 
 

A construção do pensamento sobre o corpo da mulher, baseado nessas formações 

discursivas, do político, do artístico e do religioso dão visibilidade ao modo como a 

historiciadade da personagem foi sendo construída ao longo do tempo. O corpo mulher estava e 

ainda continua investido de sentidos atribuídos por diferentes instituições.  Discursivamente, 

Orlandi diz que:  

 
não há corpo que não esteja investido de sentidos e que não seja o corpo de um 

sujeito que se constitui por processos de subjetivação nos quais as instituições e 

suas práticas são fundamentais, assim como o modo pelo qual, ideologicamente, 

somos interpelados em sujeitos. Dessa forma é que pensamos que o corpo do 

sujeito é um corpo ligado ao corpo social e isto também não lhe é transparente 

(ORLANDI, 2001, p.10). 
 

Os sentidos construídos sobre a mulher medieval estiveram ligados à instituições que 

obtinham um discurso imponente dentro das formações discursivas na arte, na política e na 

religião. Percebemos que mesmo ao longo do tempo, o estado permanece controlando o corpo da 

mulher, de maneiras distintas, pois:  

 
as mulheres foram forçadas frequentemente a procriar contra sua vontade, 

experimentando uma alienação de seus corpos, de seu ―trabalho‖ e até mesmo de 

seus filhos mais profunda que a experimentada por qualquer outro trabalhador 

(Martin, 1987, pp. 19-21). Ninguém pode descrever, de fato, a angústia e o 

desespero sofridos por uma mulher ao ver seu corpo se voltando contra si 

mesma, como acontece no caso de uma gravidez indesejada. Isso é 

particularmente verdade naquelas situações em que a gravidez fora do 

casamento era penalizada com o ostracismo social ou, até mesmo, com a morte 

(FEDERICI, 2017, p.180). 

 

Uma das razões de Inês ter sido morta foi o medo, de que seus herdeiros, filhos com D. 

Pedro, pudessem ser futuros governantes, influenciados por seus irmãos. Francisco Metrass 
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(1855) em sua obra retrata o medo e a angústia de uma mulher que sabe que será morta e irá 

enfrentar a separação brutal de seus filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As condições de produção dos discursos e do sujeito-mulher, nesse período, explicam de 

certa forma, o porquê de Inês de Castro ter se transformado em personagem ao longo do tempo e 

em diferentes materialidades, sendo ressignificada e relida nos domínios da arte (Literatura, 

dança, Música, etc.). Por mais que os artistas do período não tivessem o objetivo de expor uma 

resistência em suas obras, pela presença de Inês essas memórias continuam ressoando na 

atualidade, e isto faz com que a resistência marque as práticas do discurso artístico, 

representificando a história pela historicidade, discursos e memórias que instauram a resistência. 

 

O preço da resistência era, sempre, o extermínio. Nenhuma das táticas 

empregadas contra as mulheres europeias e contra os sujeitos coloniais poderia 

ter obtido êxito se não tivesse sido sustentada por uma campanha de terror. No 

caso das mulheres europeias, foi a caça às bruxas que exerceu o papel principal 

na construção de sua nova função social e na degradação de sua identidade 

social (FEDERICI, 2017, p.203). 

 

Imagem 14: Inês de Castro pressentindo os assassinos (1855) 

Fonte: MNAC 
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              Imagem 15: Drama de Inês de Castro, Columbano (1902) 

               Fonte: Wikipedia 

 

Assim, mesmo com o passar dos anos, o corpo da mulher ainda continua sendo visto 

como submisso a tantas tragédias e submissões. Depois que o corpo da mulher precisou ter um 

padrão e um modelo ideal para não sofrer as terríveis consequências da resistência  na Idade 

Média uma nova imagem foi construída, e que ainda permanece como modelo:  

 

a partir desta derrota, surgiu um novo modelo de feminilidade: a mulher e esposa 

ideal — passiva, obediente, parcimoniosa, casta, de poucas palavras e sempre 

ocupada com suas tarefas. Esta mudança começou no final do século XVIII, 

depois de as mulheres terem sido submetidas a mais de dois séculos de 

terrorismo de Estado. Uma vez que foram derrotadas, a imagem da feminilidade 

constru da na ―transição‖ foi descartada como uma ferramenta desnecessária, e 

uma nova, domesticada, ocupou seu lugar (FEDERICI, 2017, p.205). 
 

 

 Por não se enquadrar nesse modelo de feminilidade, por ser amante de D. Pedro, além de 

sua posição social não favorecer o reinado, Inês foi vista como ameaça, sendo, devido à sua 

resistência assassinada.  Segundo Federeci (2017), a mesma perseguição que Inês sofreu pode ser 

comparada a caça às bruxas, pois elas, assim como Inês, foram resistentes ao poder vigente da 

época:  
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se consideramos o contexto histórico no qual se produziu a caça às bruxas, o 

gênero e a classe das acusadas, bem como os efeitos da perseguição, podemos 

concluir que a caça às bruxas na Europa foi um ataque à resistência que as 

mulheres apresentaram contra a difusão das relações capitalistas e contra o poder 

que obtiveram em virtude de sua sexualidade, de seu controle sobre a 

reprodução e de sua capacidade de cura (FEDERICI, 2017, p.305). 
 

Na atualidade, o poder de decisão sobre os corpos das mulheres ainda ocorre. Inês sofreu 

consequências por amar e por sua resistência em insistir em um relacionamento, se foi sua 

decisão, ou se Pedro obrigou-a, não há registros comprobatórios. Porém, por meio dos discursos é 

possível representificar a sua morte e analisar esse discurso, no qual depois de séculos ressoam 

memórias de mulheres subjugadas por um estado que prioriza os interesses políticos.  Essas 

análises podem ser feitas a partir da relação entre o social, o político, o cultural e o histórico, 

chegando ao funcionamento discursivo. Como se trata, conforme sinalizado desde a introdução 

dessa dissertação, de um discurso permeado pelo equívoco e por poucos registros relacionados ao 

real, a efeitos de verdade, vamos analisá-lo considerando os processos sócio-históricos-

ideológicos como determinantes da produção simbólica (mito, arte, ficção, etc.) que por terem 

licença poética recriam o real, mas ao fazê-lo ressoam memórias e discursos já ditos e 

significados antes em outros lugares e que por isso se constituem como discursividades. 

2.3 As relações entre mito e arte na teoria discursiva: contradições e antagonismos. 

 

 A partir das discussões teóricas, advindas dos estudos de Cassirer (1944), Braga (2014) e 

Langer (1953), buscamos aproximar as noções de mito e de discurso, presentes nas 

materialidades artísticas inesianas, para refletir sobre o que Orlandi (1990) propõe em relação ao 

mito, sob um viés discursivo. Uma das noções discutidas para a passagem do discursivo é a 

questão da representação, que na perspectiva discursiva, conforme destacamos no primeiro 

capítulo se realiza nos entremeios. 

 Tratamos Inês como um mito, o qual segundo Eliade (1972), é aquele que ao longo do 

tempo ainda continua produzindo efeitos de sentido no imaginário. Apesar das mudanças sociais, 

políticas e culturais da sociedade portuguesa, Inês de Castro ainda se mantém ―viva‖, mostrando-

se como uma figura que continua ressoando diferentes tipos de discursos. Petri (2004 p.72-73), 

nos diz que: ―[...] ao pensarmos as questões referentes a mito e discurso não podemos nos 
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restringir ao valor da materialidade em análise, pois importa ainda mais a força simbólica que 

emana dessa materialidade.‖ Desta maneira, não podemos apenas nos ater a discutir o que pode 

ser visualizado na materialidade analisada, mas compreender toda a construção discursiva, 

histórica, política e artística, presente na constituição do mito inesiano. Muitos mitos, segundo 

Petri (2004), se mantinham pela oralidade, eram compartilhados entre as comunidades, e hoje isto 

ainda se faz presente por exemplo em algumas tribos indígenas.  Porém, com o registro escrito de 

narrativas, se fez possível a perpetuação de memórias e sentidos que expõem figuras como a de 

Inês de Castro, pois, a literatura: ―mantém suas caracter sticas próprias de gênero ficcional e se 

apresenta como uma interpretação do mito, preservando-o do esquecimento e, em algumas 

circunst ncias, até da morte e do desaparecimento total.‖ (PETRI, 2004, p.73) 

Com a personagem Inês, não somente a literatura tornou-se responsável por não permitir o 

apagamento e o esquecimento,  mas sua presença/ausência se faz também em materialidades 

discursivas
27

 da arte, que nos permitiram a valorização de sua narrativa e da construção de novas 

poéticas ao longo da história, pois vemos produções desde o século XIV até a 

contemporaneidade, sendo ressignificadas nas diferentes temporalidades.  

Quando discutimos as relações do mito e da arte  e seu deslocamento para a Análise de 

Discurso, é importante destacar que a arte se apropria de um mito para que tenha poéticas em 

torno de uma imagem já anteriormente construída e perpetuada pela história ou oralidade. Ela 

atribui a essas produções realizadas por sujeitos-autores e artistas suas próprias interpretações, 

sendo assim, necessário estar atento, em nossas análises, quando relacionamos o mito e a 

literatura, porque:  

 

o estudo do mito fica comprometido quando se parte ―apenas‖ de documentos 

literários, pois compreendemos que estes textos são resultado de determinados 

―gestos de interpretação‖, o que pode ratificar alguns aspectos do mito e 

modificar outros, num movimento incessante de releitura (e recontagem) da 

história. O que encontramos na literatura são formas de representação do mito. 

(PETRI, 2004, p.73). 
 

                                                            

27 As materialidades discursivas, estão, segundo Pêcheux: ―implicadas em rituais ideológicos, nos 

discursos filosóficos, em enunciados políticos, nas formas culturais e estéticas, através de suas relações 

com o cotidiano e com o ordinário do sentido‖ (PÊCHEUX, 2006, p.49). 
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Há a necessidade de pensarmos não apenas no que está presente e se fez memória por 

meio dessas linguagens, mas de maneira analítica e discursiva, ver a sua construção com a 

historicidade, e nos deslocamentos que teve da crônica ao mito, pelas manifestações artísticas 

relacionadas ao tema.  

 Por meio da literatura, o leitor entra em contato com sentidos que foram pensados sobre 

determinada temática por um sujeito-autor, o qual por meio do gesto de interpretação desenvolve 

sua própria narrativa construindo distintos sentidos  sobre um mesmo tema. Inês, como mito, na 

literatura, fez com que ela enquanto sujeito que se relaciona à história fosse expandida para 

outras manifestações, e desta maneira consideramos a literatura como o espaço no qual o mito 

inesiano se desenvolveu. A relação dela com a história diz respeito à sua existência, que se 

inscreve em documentos que podem ser verificados, comprovados. Já o discurso em relação a ela 

sofre, na perspectiva discursiva, coerções ligadas à memória e a discursos que circularam na 

formação social.  

 Os sujeitos-leitores, quando entram em contato com materialidades discursivas literárias 

inesianas, apropriam-se de sua história, permitindo-se reviver momentos e situações 

determinadas, as quais supostamente fizeram parte da realidade de Inês, no período da Idade 

Média. Ao mesmo tempo com as novas narrativas que surgiram ao longo dos séculos, o mito 

permanece, mas seus sentidos foram expandindo para a contemporaneidade, isso significa que 

literatura: ―não transforma o mito para reduzi-lo, mas, sim, para reproduzir os elementos 

tradicionais que preservam o mito; enfim, a literatura presentifica e expande o mito.‖ (PETRI, 

2004, p.74) 

 Quando nos propomos a analisar como ocorre o deslocamento discursivo do mito para a 

arte, não temos como objetivo apresentar sua criação, a partir de um único texto, mas de 

entender sua relação com discursos provenientes da história, do imaginário social, e da cultura, 

os quais permitem aos leitores e espectadores a produção de diferentes efeitos de sentidos. 

Enquanto analistas, temos o trabalho de não ―dizer o que o mito significa‖, mas em ―explicitar 

como ele produz sentido, qualquer que seja‖ (ORL NDI, 1990, p. 173-174). 

As relações entre o mito e a AD acontecem pelo modo da teoria considerar o mito como 

uma forma de discurso, ―pois o sujeito produz o mito e se (re) produz nele.‖ (Orlandi, 1990, p. 

179). É sobre o modo como os efeitos de sentido são produzidos pelo  mito que objetivamos 
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analisar uma das diversas manifestações artísticas inesianas, para que, dessa forma, alcancemos a 

compreensão de sentidos possíveis. 

As noções do teórico Cassirer (1944) contribuem para mostrar a construção do mito nessa 

perspectiva, dando visibilidade às diferenças existentes a perspectiva discursiva. Isso é possível 

porque a Análise de Discurso considera as construções simbólicas, ainda que de forma diferente 

do que ocorre na filosofia, como uma disciplina que possibilita o entremeio para uma discussão 

discursiva, em torno de uma temática artística. É possível pensar o mito pela AD e pela  filosofia, 

colocando em suspenso  os processos de produção de efeitos de sentido em torno do que foi 

construído historicamente em torno da figura de Inês de Castro. A presença do mito em diferentes 

linguagens nos revela os processos que sofreu, e por essas diferentes poéticas é possível verificar 

como o imaginário e o simbólico da cultura portuguesa ressoa e constitui um elo em diferentes 

países, onde essa narrativa circula, produzindo efeitos de sentidos e fixando efeitos de realidade 

sobre a figura imaginária de Inês de Castro. 

 Quando analisamos discursivamente o mito inesiano, não nos propomos a identificar sua 

origem, pois vemos que não é poss vel alcançar esta compreensão, mas o ―efeito de origem‖ 

mostra que não é possível apreender a totalidade de algum acontecimento, pois apenas temos 

acesso ao que está representado discursivisamente e simbolicamente. A noção que temos sobre o 

discurso fundador, que nos pemite identicar o efeito de origem é: ―que ele cria uma nova 

tradição, ele re-significa o que veio antes e institui a  uma memória outra‖. (ORL NDI, 1993, 

p.13). Dessa forma, quando vemos esse discurso estamos verificando um momento de 

significação da temática importante, que diferenciou-se, entre os demais previamente existentes. 

 Sob o ponto de vista de Petri (p. 77, 2004) ―é no mito que se encontra uma explicação 

para as coisas incompreensíveis, porque ele se impõe como único capaz de solucionar os 

problemas de determinada comunidade.‖  s relações que podemos estabelecer para a 

compreensão da construção do mito inesiano, é justamente essa, a qual ao longo dos anos foi 

sendo explicada por meio da arte, o silenciamento que Inês sofreu sobre sua história e relação 

com Pedro. As diferentes formas de contar seu trágico fim estabelecem relações entre o presente 

e o passado e significam através do tempo, deslocando sentidos e discursos.  

 O mito da coroação de Inês depois de sua morte, juntamente com o ―sangue‖ que jorra 

na fonte das lágrimas em Coimbra, estabelece relações que são apresentadas a nós como 
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sobrenaturais, ou fora do padrão. Entendemos que: ―os rituais míticos deslocam as fronteiras 

entre as forças naturais (humanas) e as sobrenaturais (sobre-humanas), colocando um herói 

poderoso a serviço dos que dele precisam.‖ (PETRI, 2004, p.77). 

 A existência do mito e o que o faz ressoar em diferentes espaços e temporalidades 

permanece devido a sua presença/ausência, que frequentemente é evocada pelas manifestações 

artísticas o tornando contemporâneo. A necessidade de fazer com que o mito permaneça e seja 

reconstruído ao longo dos anos, é devido à necessidade de ―sobrevivência de um grupo social 

numa determinada época e num determinado espaço.‖ (PETRI, 2004, p.78) O efeito de origem 

deste mito está no momento em que as condições necessárias para a sua construção no imaginário 

fossem demarcadas, e a identificação do povo com determinada narrativa.  

 Petri (2004) nos diz sobre as ações de conhecer e recordar, apontando que, o conhecer 

está atrelado ao conhecimento da história, e o recordar, da memória, sendo essa não somente 

individual mas, coletiva: ―É assim que ocorre com o mito que se mantém vivo, ele se realiza tanto 

na história quanto na memória de um determinado grupo social, o mito funciona no 

entrecruzamento desses dois dom nios.‖ (PETRI, 2004, p. 80) Dessa forma, o mito inesiano 

funciona em ambos os domínios, pois permanece na ordem da história, fazendo parte dos 

registros sobre a monarquia do país, e na memória coletiva, a qual por meio da arte foi possível 

expandir. O que difere a história e a memória, segundo Davallon, é que a memória tem a  

 

capacidade de conservar o passado e, ao mesmo tempo, mostra-se frágil, 

suscetível a transformações, pois tem a propriedade de coisa viva, em constante 

movimento. Talvez essa seja a diferença mais marcante entre a história 

(enquanto ciência) e a memória (enquanto lembrança), pois ―a história resiste 

ao tempo; o que não pode a memória (DVALLON, 1999, p. 26). 
 

 

Dessa forma, o mito inesiano está em movimento entre a história e a memória, 

justamente por permanecer na história e ao mesmo tempo estar em movimento pelo 

deslocamento de discursos que apresentam a personagem em distintas expressões artísticas 

resistindo, dessa forma, ao tempo e às visões que foram instituídas sobre ela por historiadores, 

podendo ser ao longo do tempo transformada e considerada como uma  lembrança viva.  
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 O mito inesiano, por existir durante séculos, traz movimentos de discursos que se 

repetem e também que são transformados e tornam-se diferentes. Desta forma, os sujeitos-

autores, artistas, e a própria formação social, mantém Inês viva, para que a mesma produza 

efeitos de acordo com as condições de produção de cada período. Sendo assim, segundo Petri 

(2004):  

 

o mito não é uma forma estável, ele está em constante transformação, reiterando 

e apagando elementos, transformando-se e acompanhando a transformação que 

sofre a sociedade na qual ele está inserido prioritariamente. Só assim ele 

consegue manter a unidade imaginária do grupo que se identifica nele e com ele, 

num constante processo de recriação de sua imagem (PETRI, 2004, p. 88). 
 

 

As materialidades em torno de Inês e do seu discurso que elas colocam em relação não 

podem ser consideradas aqui como lugares fundadores e responsáveis pelo surgimento do mito, 

mas a arte compreendida como um lugar que permite reproduzir, manter e recuperar aspectos de 

diversos momentos históricos (PETRI, 2004). 

 O mito, ―tem sua fundação embasada numa situação histórica, é criada no imaginário e 

representado via simbólico.‖ (PETRI, 2004, p.83).   definição sobre o mito da autora nos 

permite compreender o funcionamento do mito inesiano, que se funda em um acontecimento 

histórico e pelas condições de produção da época não registraram de maneira pontual a presença 

e a trajetória da vida de Inês. Desse modo, ela foi materializada pelo funcionamento do 

imaginário por artistas e por meio do simbólico e pelas redes constituídas de um funcionamento 

discursivo.  Sobre esta estrutura por onde o mito perpassa, Petri afirma que: 

 

o real está posto como sendo da ordem do histórico; o imaginário reinventa 

incessantemente o real; e o simbólico, por sua vez, representa (via linguagem) o 

trabalho do imaginário sobre esse real, transformando o representado em um 

novo real; o novo real é o produto do trabalho do imaginário e do simbólico; 

quando esse real se institucionaliza e é sancionado pela sociedade, passa a ser 

designado como real (PETRI, 2004, p. 119-120). 
 

Inês de Castro, em suas diferentes materialidades, tornou-se real, pois foi 

instititucionalizada, justamente por apresentar o trabalho do imaginário e do simbólico. Podemos 

perceber efeitos nos discursos que apresentam sua morte, e os diferentes meios de contar como os 
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fatos realmente foram acontecendo. E para que haja a compreensão, a AD, sendo uma disciplina 

de entremeio, mobiliza discursos de diferentes domínios e além disso, faz funcionar noções do 

imaginário, do simbólico e do real, com o para compreeender como funcionam os processos 

discursivos relacionados a esta temática, revelando a constituição dos efeitos de sentidos e 

filiação dos sujeitos que os textualizam em discursos.  

  O mito Inesiano, enquanto linguagem, foi adquirindo sua importância e relevância ao 

longo do tempo, e por meio de condições inseridas pelos artistas em suas narrativas, solidificando 

o mito inesiano.  Além disso, o mito se faz presente em diferentes meios da comunicação, sendo 

possível entrar em contato com referências, em espaços urbanos, artes plásticas, dança, produtos, 

propagandas, música, cinema e literatura.  

A seguir apresentamos um recorte de exemplos de manifestações artísticas que permeiam 

a produção portuguesa contemporânea, evidenciando que o mito permanece em distintos meios 

da arte e da comunicação humana. Dentro de uma imensa produção artística sobre Inês, os 

recortes aqui apresentados, foram destacados pela maneira como perpassam entre as linguagens, 

e pelo seu período de produção. 

 

 

Imagem 16: O assassínio de Inês de Castro: pintura e escultura 

Fonte: Wikipedia e Rumir Agaia 

 

As duas imagens, colocam em evidência o mito nas artes plásticas. A imagem à esquerda 

é uma pintura feita em 1834, de autoria de Karl Briullov, pintor russo, intitulada: O assassínio de 

Inês de Castro, e hoje disponível no Museu Russo, em São Petersburgo, na Rússia. A segunda é 

uma escultura em ferro, de Rui Miragaia, produzida em 2005, para comemoração dos 650 anos 
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de morte da Inês, com o título: O assassinato de Inês de Castro, que permanece até hoje na vila 

Jarmelo, em Portugal. Visualmente, discursivizam Inês sendo submissa ao Rei, seu desespero, em 

frente aos filhos que permaneciam juntos a ela na hora do aviso sobre seu assassinato.  

A análise dá visibilidade à indignação e ao modo como os discursos permanecem, nessas 

produções, a partir das imagens, apesar do tempo, instaurando efeitos de sentidos sobre o modo 

brutal da morte de Inês e marca nas produções artísticas o modo de funcionamento do discurso 

autoritário do Rei sob o corpo de Inês. As materialidades, espaços, condições de produção são 

distintas, porém ressoam discursos e memórias que aproximam Inês de Castro de mulheres da 

atualidade. Essas memórias se constituem em discursos pelo trabalho da língua na história, 

conforme preconizam Gadet e Pêcheux (2004). As condições de produção dos discursos em que 

ressoa a violência contra a mulher não são as mesmas que as do período de Inês, mas há sempre o 

que se repete por meio da paráfrase e polissemia, tal como foram descritas por Orlandi (1998, 

2004).  

Os espaços urbanos de Coimbra e Alcobaça em Portugal sinalizam para a permanência do 

mito na arquitetura, evidenciado pela presença física, dos restos mortais de Pedro e Inês, em seus 

túmulos esculturais, no Mosteiro de Alcobaça, e também pelas narrativas sobre a Fonte dos 

Amores e das Lágrimas, que sustenta, pelo imaginário popular, a morte de Inês, pois 

supostamente, nessa fonte ainda  jorra o sangue de Inês morta.  Esses lugares historicamente 

possuem registros da passagem, da existência e do relacionamento de Pedro e Inês nos locais. 

Vale destacar que foi por meio da Arte que essas memórias ressoaram, ressignificando e 

transformando discursos, os quais oscilam entre a celebração/comemoração e a resistência, o que 

pode fazer deles lugares de memória, tal como foi concebido por Nora (1994). Uma das 

manifestações iniciais são de Camões, no canto três, da obra Os Lusíadas, na seguinte estrofe: 

 
As filhas do Mondego a morte escura; Longo tempo chorando memoraram; E, 

por memória eterna, em fonte pura; As lágrimas choradas transformaram.O 

nome lhe puseram, que inda dura; Dos amores de Inês, que ali passaram. Vede 

que fresca fonte rega as flores, Que lágrimas são a água e o nome Amores! 
 

A partir desse fragmento e da famosa obra do autor português, a fonte adquiriu este 

sentido e ainda hoje há a presença deste trecho em uma lápide de concreto, ao lado da Fonte das 

Lágrimas, evidenciando que a memória de Inês de Camões continua ressoando em discursos 
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produzidos. Esse ressoar atualiza discursos e aproxima o passado do presente fazendo com que se 

constituam efeitos de sentidos de acordo com as condições de produção de cada discurso, 

juntamente com as formações discursivas em que os visitantes se inscrevem e a partir delas 

ressignificam o lugar, como discurso. Tudo isso, faz com que a personagem nunca seja 

esquecida, mas ressignificada e associada a espaços.  Segundo Vasconcelos (2004), esses espaços 

foram construídos com vistas a chamar a atenção para Inês de Castro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo acontece com o Mosteiro de Alcobaça, um espaço arquitetônico, considerado 

um patrimônio da humanidade. Os dois túmulos esculturais possibilitam a milhares de turistas o 

contato com a mulher que foi coroada depois de morta. Talvez muitos não conheçam a história, 

Imagem 17: Fonte das Lágrimas – Coimbra, Portugal 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem 18: Túmulos de Pedro e Inês 

Fonte: Marques, 1996 



 

79 
 

porém, veem pela beleza e grandeza que o amor de ambos atravessou séculos, e constitui efeitos 

de virtuosismo e de amor eterno. Aos que conhecem, sabem que Pedro quebrou as normas da 

época e quando assumiu o poder, foi contra ao que era estabelecido e vigente na época, 

construindo seus túmulos em frente ao altar. No período medieval, apenas os reis e rainhas 

poderiam ser enterrados dentro de igrejas, dentro de uma sala que se situava perto à porta de 

entrada e nunca em frente ao altar. Além disso, transladou um sujeito não pertencente à realeza.  

 

 
Imagem 19: Local dos Túmulos no Mosteiro de Alcobaça 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dois túmulos, a escultura propõe referências, por meio de imagens que remetem à 

história de vida de Dom Pedro, e também a vida de Jesus Cristo, no túmulo de Inês. Não iremos 

nos aprofundar sobre o que ambos ressoam detalhamente, devido à complexidade e os inúmeros 

símbolos que constroem a narrativa da vida de Pedro e Inês a partir dos túmulos. Porém, 

Imagem 20: Lateral dos túmulos no Mosteiro de Alcobaça 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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ressaltamos a importância da existência dessas materialidades para a permanência e para 

construção das narrativas míticas sobre os dois amantes.  Destacamos que apesar de terem sido  

concluídos no século XIV, ainda hoje permanecem relevantes para a cultura e também atraem 

diversos públicos de culturas distintas. 

A próxima materialidade destacada, é a dança. O espetáculo Pedro e Inês, dirigido por 

Olga Roriz em 2003. A companhia nacional do bailado, apresentou não somente em Portugal, 

mas também na Rússia e no Brasil, uma composição coreográfica contemporânea que trouxe ao 

espaço cênico a representação pelos movimentos dos bailarinos, a morte de Inês no espaço da 

Quinta das Lágrimas. É possível verificar, por meio dos arquivos fotográficos, a presença de 

elementos que nos remetem a esse espaço, além de ressoar por meio dos figurinos, cores e 

movimentos, a dor e sofrimento da personagem, narrando a sua vida por meio do relacionamento 

com Pedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mito inesiano, na imagem seguinte, constitui-se em discurso na Arte e em produtos de 

campanhas publicitárias pelas quais ressoa o relacionamento. Os produtos não constituem efeitos 

de sentidos de utilidade, mas de requinte, valorizando o produto e ao mesmo tempo 

homenageando um sujeito que ―morreu porque queria viver demais‖. No rótulo, está escrito: ―  

nossa homenagem a um amor puro que irá durar até o fim do mundo
28

.‖  Na campanha 

                                                            

28  té o ―fim do mundo‖ é uma referência que está nos túmulos e por ela ressoam efeitos de sentidos do amor eterno 

e, também, segundo os que narram a história de amor de Pedro e Inês, faz referência à ressurreição, instaurados pela 

Imagem 21: Espetáculo Pedro e Inês 

Fonte: Facebook 
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publicitária, há o cenário da Quinta das Lágrimas, instaurando efeitos de sentido de que ao 

degustar o vinho, o tempo de Pedro e Inês estaria presente, remetendo ao período medieval, dos 

amores, com o contemporâneo, o vinho e os espaços ali representados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na música, é possível ver a presença da personagem, em um Réquiem (homenagem aos 

mortos) composto por Pedro Camacho, em 2005, sobre a vida de Inês. Em suas letras cantadas 

todas em latim, percebemos sob a posição da soprano Carla Moniz, a atuação como Inês. A 

Orquestra Clássica do Centro realizou apresentações em diferentes cidades. Destacamos nas 

imagens, a apresentação na igreja  da Sé Nova, em Coimbra, a qual nos remete novamente ao 

diálogo entre o presente e o passado, além da cidade ser o espaço em que Pedro e Inês 

conviveram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                               

disposição dos túmulos: em frente ao outro, propiciando que no dia do ju zo final os dois se reencontrem ―olhos nos 

olhos‖. 

Imagem 23: Réquiem Inês de Castro 

Fonte: Youtube 

Imagem 22: Vinho Pedro e Inês 

Fonte: Behance 
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A  produção cinematográfica, que se realiza no entremeio  com a literatura, aponta para a 

relação entre ambas as linguagens artísticas. O filme Pedro e Inês, dirigido por António Ferreira, 

lançado em 2018, baseou-se no trabalho da autora Rosa Lobato Faria, As tranças de Inês, de 

2001. Verificamos que por meio do lançamento do filme, os espectadores têm mais uma vez uma 

nova materialidade para conhecer a personagem por meio do cinema que permite a confluência 

de duas obras ao mesmo tempo. Além do lançamento do filme, a versão e-book do livro recebeu 

este ano uma nova capa, feita com base nos cartazes de divulgação do filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as materialidades recortadas são produções recentes e se entrelaçam com as demais 

e constituem novos efeitos de sentidos ao mito inesiano, sinalizando para a transformação, para o 

rompimento e para a constituição de redes parafrásticas, em que há sempre o que se repete, 

inscrevendo o dizer em espaços de memória. Apesar da vasta produção já existente, a arte 

continua produzindo, ressiginificando por meio de novas condições a história de Pedro e Inês. 

Ressaltamos por meio destes exemplos de produções artísticas inesianas, o que Barthes (2006), 

comenta sobre a formação do mito: 

 

 

são necessárias condições especiais para que a linguagem se transforme em mito 

[...] Mas que se deve estabelecer solidamente desde o início é que mito é um 

sistema de comunicação, é uma mensagem. Eis por que não poderia ser um 

objeto, um conceito, ou idéia: ele é um modo de significação, uma forma. [...] O 

mito não se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a 

profere: o mito tem limites formais, mas não substanciais (BARTHES, 2006, 

p.131). 
 

 

Imagem 24: Filme e Livro Pedro e Inês 

Fonte: Facebook e Instagram 
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A produtividade da citação acima e a relação com a Análise de Discurso se dá pelo 

processo de construção de significado, ressaltado por Barthes (2006). Inês de Castro, como 

objeto discursivo é relevante em nossas análises, considerando os processos discursivos e 

artísticos que constituem as obras e os efeitos de sentidos delas pelos artistas. O que se repete, 

retornando aos mesmos espaços do dizer é o sofrimento de Pedro e Inês por viverem um amor 

que contrariava os códigos de conduta vigentes na Idade Média. Os discursos que dão 

visibilidade ao sofrimento de D. Pedro pela morte de Inês e a sua valorização, evidencia a 

resistência dele diante dos costumes e códigos da época.  

Vale ressaltar que essa resistência e mesmo a confirmação de Inês como rainha de 

Portugal não se constitui por meio de palavras, mas por processos metafóricos que dão 

concretude a esses efeitos, visibilizados nas diversas modalidades: nos quadros, na dança, na 

poesia, nos túmulos pelos traços da obra. Um dos efeitos dessas obras é a saudade que é  

apresentada em diferentes textualidades artísticas apresentadas, todas inscritas no DA.  

2.4 A construção social, política e discursiva do sujeito Inês de Castro na história e na 

ficção. 

Talvez ninguém se lembre de que somos todos 

mais antigos do que achamos. A nossa vida não 

começa no hospital ou nas mãos de uma parteira, 

mas sim na História, nos outros, nas vidas que 

nos precederam. (CRUZ, 2016) 

  

Inês foi historicizada por diferentes perspectivas, provenientes da sociedade, da política da 

época e também da arte. O discurso que permeia o sujeito Inês é construído por meio das relações 

de seu desenvolvimento histórico e literário.  

Uma discursividade instauradora da construção de distintas narrativas sobre sua figura é a 

coroação póstuma, realizada por D. Pedro, exigindo que a corte portuguesa fizesse referência à 

Inês de Castro como rainha de Portugal. Sousa (1997, p.63), centra-se na representação do amor, 

que presentifica Castro, depois da morte. Ela afirma que: ―  coroação teve um êxito estrondoso, 

que chegou aos nossos dias e que foi a cena inesiana que inspirou os grandes quadros românticos 

na Europa‖ e que por meio deste acontecimento, o mito, em torno da imagem de Inês, aos 

poucos, foi sendo construído. O rompimento com a tradição monárquica, faz com que D. Pedro 
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vá contra o que era comum na época, além de colocar Inês em uma posição de respeito. Isto fez 

com que ela assumisse o lugar de destaque na vida do rei e da corte, contrariando o que o poder 

dominante na época não permitiu.  

Os registros sobre a vida de Inês são poucos, pelas condições de ser mulher na época, as 

quais não era dada importância, e porque não se enquadrava em uma posição social relevante. A 

sua importância foi realmente sendo difundida depois de sua morte. Sobre este episódio, a 

história nos traz poucos registros em suas crônicas, sempre apenas atribuindo a sua morte ao Rei 

D. Afonso, mas sobre o modo como veio a morrer. Apenas Faria e Souza, veio dizer em 1639, em 

um comentário na obra: Os Lusíadas, que Inês havia sido morta degolada (SOUZA, 1997). 

A morte de Inês foi estrategicamente pensada por interesses políticos, que colocavam em 

risco a independência portuguesa. Porém, conseguiu ter a estabilidade de garantir que outro país 

não interferisse nos negócios portugueses, e sua morte foi responsável por suscitar uma guerra 

civil, fazendo com que a personalidade de D. Pedro, se tornasse cruel e vingativa.   

As ações que D. Pedro realizou posteriormente à morte de sua amada, entre elas, a 

construção dos túmulos esculturais e à nomeação de Inês como rainha depois de morta, são, 

segundo SOUZA (1997), o que atrai autores e investigadores da literatura. Pela história, D. Pedro 

―foi justo e cruel, gago e esquizofrênico.‖ (FERREIR , 2013, p.46). Na literatura, este 

posicionamento e personalidade não são colocados em evidência, pois Pedro demonstra na obra 

de Camões, um amor intenso por Inês que beira, a uma paixão insana, e está presente em uma 

obra mais recente: A trança de Inês, de Rosa Lobato Faria e as formas como Inês foi morta, já 

diferem entre: degolação, envenamento, tiro. (FERREIRA, 2013) 

Uma obra de referência tornou-se responsável por colocar em evidência ao mundo o que 

aconteceu: Os Lus adas, pois: ―  noção de que a fama e a fortuna literária de Inês de Castro se 

devem principalmente a Camões.‖ (SOUSA, 1997, p.11-12) 

 A figura de Inês adquiriu uma dimensão cultural e literária além das fronteiras do país, e 

desde a Idade Média, foi sendo disseminada e ressignificada pela arte em diferentes países, como 

na Espanha: 

 
a literatura espanhola, por exemplo, é uma das literaturas europeias que registra 

um grande número de textos inesianos. Antes mesmo de se firmarem a língua e a 

literatura na Espanha – quando os reinos de Aragão, Leão e Castela ainda tinham 
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seus dialetos –, já havia textos em ―l nguas peninsulares‖, no contexto ibérico, a 

tratarem da figura de Inês (MEDEIROS, 2012, p.177).. 
 

Na literatura, Inês é dada como personagem de um romance histórico, pois, segundo 

Cristófano (2010), considera-se como uma narrativa da ficção, classificada como histórica, pois é 

o real que dá suporte para sua existência. E, desta maneira: ―não devemos procurar da verdade 

histórica, pois essa ―verdade‖ muda de acordo com o tempo e com a focagem que se constrói 

sobre ela.‖ (CRISTÓF NO, 2010, p.03). 

 A autora comenta que a troca existente entre os discursos provenientes da história e da 

literatura, tornam-se exemplos para o presente sobre os fatos em que a literatura pode narrar. As 

manifestações artísticas que trazem a figura de Inês de Castro reconhecem sua trágica história e 

colocam-na no presente a evidência de relacionamentos amorosos que tiveram um fim trágico, 

além de nos mostrar como as questões políticas interferem nas ações sobre corpos que sofrem por 

serem reféns de um sistema que coloca seus interesses acima da valorização da vida de mulheres.  

Desta forma: ―Sua história de amor é constantemente reconstru da ou incorporada em 

outras histórias passadas e atuais. Ela está em ―movência‖ e faz parte de um processo de criação 

cont nua.‖ (BRITO, 2006, p.52) O que a literatura e a história nos trazem é sobre sua beleza e 

paixão por D. Pedro. Alguns historiadores, segundo Sousa  (1997, p.11), também a caracterizam 

como ―intriguista artificiosa e cheia de ambição‖ e como ―uma mulher segura de si e do seu 

direito a viver, que lutou até o fim contra o destino e uma vontade prepotente.‖   história, por ser 

escrita por sujeitos-autores homens em grande parte dos períodos, conforme já foi referido 

anteriormente, não contemplou as mulheres.  Os discursos sobre as mulheres vem sendo 

alterados/transformados, mostrando a revalorização das conquistas femininas e de sua importante 

participação em diferentes campos do conhecimento.  

Podemos ver a personagem Inês além de uma perspectiva de mulher vítima de um sistema 

regido por determinações políticas que não favoreciam as mulheres e partir para uma análise que 

contemple sua luta por manter-se em uma posição contra o sistema da época, em favor de seus 

interesses. Com a sua memória transformando/alterando efeitos de sentidos torna-se possível o 

surgimento de ―uma história do gênero que insiste nas relações entre os sexos e integra a 

masculinidade.‖ (PERROT, 2008, p. 15-16) Dando ênfase a novas perspectivas que contemplem 
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como sua existência se relaciona com aspectos de formações discursivas da religião, cultura e 

política da Idade Média à contemporaneidade. 

Esta relevância de Inês de Castro como acontecimento em diferentes tempos da história e 

até os dias atuais, coloca em evidência o entrelaçamento que Jacques Le Goff destaca como 

sendo ―um mergulho no passado mais que secular de onde são transmitidas as características de 

um comportamento que perdura [...] até os dias de hoje.‖ (LE GOFF, 1994, p. 87).   história de 

Inês se atualiza no presente por dar visibilidade ao funcionamento da memória e às 

transformações que acontecem nos discursos. A sua relevância em termos de transformação, 

deslocamento, equívoco, ocorre especialmente, por meio da ficção que não tem compromisso 

com a verdade, mas com efeitos de sentidos. Esse discurso comum vem do passado para o 

presente e, a literatura é uma forma de ―ancorar o presente no passado‖ (W TT, 1997, p. 232) 

que é uma das principais funções do mito (BRITO, 2006). 

Com isso, vemos que Inês é discursivisada na história no interior de diferentes formações 

discursivas, e quando esse discurso suscita questionamentos sobre as relações de poder que 

atingem a forma de relacionamentos e o posicionamento sobre as mulheres, o que se vê é a 

repetição, segundo Indursky (2003), o retorno de discursos e de já ditos nas formulações do 

presente. Os discursos presentes na história e na ficção mostram, sob a égide da perspectiva 

social a submissão das mulheres aos homens, à sociedade e aos interesses políticos. Além disso, 

dá visibilidade à cultura portuguesa que por meio da arte fez com que uma figura feminina seja   

rememorada/comemorada
29

 por seu relacionamento e sua contra-posição a um sistema político, 

mesmo tendo consciência de que poderia sofrer com tais ações.

                                                            

29   noção de Rememoração/ Comemoração é discutida por Venturini (2009),  que nos diz que: ―a rememoração 

funciona como memória em relação ao discurso de comemoração, que se sustenta no interdiscurso, pelo efeito de 

pré-constru do. Segundo Pêcheux (1997, p.171)  é ―aquilo que todo mundo sabe‖.   comemoração é tomada no eixo 

da formulação como a celebração de um nome ou de um evento passado.‖ (VENTURINI, 2009, p. 31) 
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3. A DANÇA COMO MATERIALIDADE DISCURSIVA 

 

 

O meu cartão de cidadão não tem o nome Inês 

de Castro, mas eu sou a Inês de Castro. 

(CRUZ, 2016) 

 

 

 

Este terceiro capítulo objetiva estabelecer a relação entre a dança como uma 

manifestação da arte que instaura efeitos de sentidos, reforçando ou rompendo com a 

memória e a história em torno de Inês de Castro. A partir disso, propomos destacar a dança na 

instauração, sustentação e circulação do mito inesiano, sublinhando as repetições (redes 

parafrásticas) e o rompimento com a repetição (polissemia). As análises são guiadas pelas 

noções de tecedura e tessitura na construção e funcionamento da dança como artefato 

discursivo e o valor ideológico, cultural e artístico, o qual é empregado. O objeto de análise 

advém do ballet  Murmúrios de Pedro e Inês, considerando os dispositivos teóricos 

demandados pela questão de pesquisa da dissertação. 

Com essas reflexões relacionando Análise de discurso e dança, mostramos como no 

espetáculo analisado o leitor/ espectador poderá alcançar um pensamento crítico e reflexivo 

sobre um tema que já foi e é inúmeras vezes representado, fazendo interlocuções entre o 

passado e o presente, colocando em evidência que seus dizeres estão sempre abertos, e que 

seus sentidos sempre ressurgem. 

3.1 A dança e a Análise de Discurso  

O corpus que recortamos para fins de análise estrutura-se pelas linguagens da dança, 

das artes plásticas, da cenografia, da música, e da literatura e sustentam-se na teoria 

discursiva, o que significa dizer que se busca efeitos de sentidos decorrentes da dança, como 

discurso, buscando o que rompe com a memória e a história de Inês de Castro. O espetáculo 

contempla diferentes linguagens, o que coloca em evidência ainda mais como as artes tornam-

se confluentes e se constituiu em discurso no entremeio de domínios do conhecimento, 

instaurando relações de antagonismo, contradição ou de sustentação de discursos que já 

circularam antes em outros lugares como pré-construídos.  

 Na pesquisa, colocamos em evidência o imbricamento entre a literatura, a arte, e 

discussões sobre a língua na história. Vale destacar que a dança, especialmente, nessa peça, é 
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significada como discurso.  O funcionamento da memória e da história na composição da obra 

de autoria e criação de Fernando Duarte e Solange Melo, Múrmurios de Pedro e Inês
30

 

estrutura-se por elementos coreográficos e fragmentos literários na composição do espetáculo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

A obra é um bailado em I ato, cuja estreia foi dia 29 de Abril de 2018 na cidade de 

Braga, em Portugal e já recebeu uma das mais importantes premiações no país, o prêmio 

Dance Award Anna Mascolo
31

, pela Mirpuri Foundation
32

. Sobre a premiação, o diretor 

                                                            

30 ―  história (ver dica) do amor de D. Pedro por D. Inês de Castro é a pedra basilar de todo o bailado, mas 

também o elo de partida para a relação entre criação balética e artística, e os diversos géneros literários ou 

revivalismos históricos. Essa ligação, ao nível da dança clássica em Portugal, encontra-se num vazio de oferta, 

sendo meu desejo impulsionar este conceito performativo. Assim, Murmúrios de Pedro e Inês surge da vontade 

de apresentar uma obra narrativa, dentro da estética da dança neoclássica, que possa ser o reflexo de uma 

identidade artística contemporânea portuguesa nas várias vertentes que apresenta: Dança, Artes Plásticas, 

Literatura e Música. Dois corpos materializam a história de um tempo já distante, mas também a transpõem para 

o tempo presente e principalmente para um tempo interior a cada um de nós. Duas sonoridades embalam esta 

dança : música de compositores portugueses e um texto que capta o que a língua portuguesa tem de mais 

harmonioso, e até dançante. É certo, porém, que neste bailado a história de Pedro e Inês é dançada, contada, 

ouvida, vista e sentida através de uma amálgama artística contemporânea, tornando este espetáculo original e 

apelativo para um público transversal ao público de dança.‖ Fernando Duarte. Dispon vel em: 

<http://box5177.temp.domains/~fduarten/2018/02/13/murmurios-de-pedro-e-ines/ > Acesso em: 11.12.2018 

31 ―This award seeks to promote excellence in the area of Dance. The prize is named after Anna Mascolo, a 

prominent figure in the Classical Dance panorama. The Prize intends to promote and recognize cultural 

activities at the highest international levels of excellence, as well as to epitomize its role as a model for younger 

generations by stimulating the quality of artistic production in these fields of cultural expression.” Disponível 

em: http://mirpurifoundation.org/programs/performing-arts/dance-award-dance-music-and-theatre-awards-

2018/   cesso em: 29.12.2018. ―Este prêmio busca promover a excelência na área de Dança. O prêmio tem o 

nome de Anna Mascolo, uma figura proeminente no panorama da Dança Clássica. O Prêmio pretende promover 

e reconhecer atividades culturais nos mais altos níveis internacionais de excelência, bem como sintetizar seu 

papel como modelo para as gerações mais jovens, estimulando a qualidade da produção artística nesses campos 

de expressão cultural.‖ (Tradução nossa). 
32 A Fundação Mirpuri foi incorporada pela família Mirpuri como uma organização sem fins lucrativos, criada 

por Paulo Mirpuri com o objetivo de contribuir para um mundo melhor, situa-se na cidade de Lisboa, Portugal. 

Imagem 25:Cerimônia de entrega do Prêmio Dance Award Anna Mascolo 

Fonte: Facebook 

http://box5177.temp.domains/~fduarten/2018/02/13/murmurios-de-pedro-e-ines/
http://mirpurifoundation.org/programs/performing-arts/dance-award-dance-music-and-theatre-awards-2018/
http://mirpurifoundation.org/programs/performing-arts/dance-award-dance-music-and-theatre-awards-2018/
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Fernando Duarte diz: ―o bailado Murmúrios de Pedro e Inês é uma prova de coragem, é uma 

prova de dedicação e uma prova de intensa fruição pela arte e cultura a que pertenço.‖
33

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo pertencimento da temática à sua cultura, apresentada pelo diretor em sua fala, 

constituem-se efeitos de sentidos do discurso sobre, de relevância da arte por ser uma 

representação da cultura portuguesa e por ser uma forma de os sujeitos sentirem a fruição da 

criação de obras que dão visibilidade ao que se inscreve na história e ressoa como uma 

memória nacional.   

O balé  Murmúrios de Pedro e Inês é uma produção recente, cuja estreia ocorreu em 

2018, e ainda é inédito em termos de pesquisa acadêmica. Outro ponto a ser ressaltado, além 

do ineditismo das análises em nossa dissertação é o fato de que essa peça ainda não circulou 

no Brasil e de que entramos em contato com a direção artística do espetáculo, que gentilmente 

nos cedeu o acesso exclusivo ao material com a gravação na íntegra
34

. Destacamos que todas 

as imagens utilizadas referentes ao espetáculo nesta pesquisa, estão reservadas aos produtores.  

Para realizar uma análise com base nos estudos discursivos sobre uma materialidade 

não-verbal, mas gestual ou visual, é necessário que haja a compreensão sobre como os 

estudos da linguagem podem ser abragentes. O discurso, para Neckel (2004), era inicialmente 

analisado apenas por meio de textos verbais, porém:  

 
atualmente linhas de pesquisas em AD, principalmente na América Latina, 

dão abertura para estudos da linguagem não-verbal, pois reconhecem essa 

                                                            

33 Disponível em: http://box5177.temp.domains/~fduarten/2018/11/06/2018-mirpuri-foundation-awards-dance-

prize-anna-mascolo/ Acesso em: 04.02.2019 

34 Ressaltamos que trazer para o Brasil e para esta análise um espetáculo atual e em torno de tema tão relevante, 

se constitui como um gesto de leitura e um trabalho importante em torno do nosso objeto, sinalizando que a 

temática em torno de Inês de Castro e do seu funcionamento como mito é ainda relevante, possibilitando a 

relação de pesquisas, especialmente, as ligadas à Análise de Discurso, visto que esse campo disciplinar prioriza 

os processos de constituição de sentidos e não as leituras prontas, saturadas e fechadas. 

Imagem 26: Cartaz de divulgação 

Fonte: Facebook 

http://box5177.temp.domains/~fduarten/2018/11/06/2018-mirpuri-foundation-awards-dance-prize-anna-mascolo/
http://box5177.temp.domains/~fduarten/2018/11/06/2018-mirpuri-foundation-awards-dance-prize-anna-mascolo/
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necessidade, nos permitindo entendermos o texto também como imagem ou 

gesto (NECKEL, 2004, p.65). 
 

 

 Entendemos, a partir de então, o balé como discurso artístico, no qual o corpo é uma 

materialidade discursiva, por demandar para sua constituição outros discursos e por constituir 

efeitos de sentidos a partir da história, da memória e de sujeitos. Além disso, esses efeitos 

ocorrem pelo funcionamento da língua em sua base linguística, com regras que propiciam a 

criação, como diz Neckel, na significação do texto como gesto ou como imagem.  Na dança, o 

corpo é parte do discurso e, discursivamente, segundo Ferreira (2013, p. 78) não é um objeto 

empírico, biológico ou orgânico. A pesquisadora o toma como  

  

um objeto discursivo, como materialidade que se constrói pelo discurso, se 

configura em torno de limites e se submete à falha. Para dar vida e fôlego a 

essa formulação, torna-se necessário a inclusão do real do corpo como 

categoria incontornável do campo discursivo. O corpo entraria no dispositivo 

como constructo teórico e lugar de inscrição do sujeito (FERREIRA, 2013, 

p.78). 

 

Na dança, o corpo dos bailarinos serve de suporte para a constituição e instauração de 

redes parafrásticas nos discursos, mostrando o que se repete no espaço do dizer.  O recorte 

realizado sinaliza para o gesto analítico e para a pluralidade de linguagens no texto-dança, 

marcando o início das análises. Sustentamos nossa posição a partir de Orlandi (1998, p. 12), 

quando destaca que   

 

 

não há um sistema de signos só, mas muitos. Porque há muitos modos de 

significar e a matéria significante tem plasticidade, é plural. Como os 

sentidos não são indiferentes à matéria significante, a relação do homem 

com os sentidos se exerce em diferentes materialidades, em processos de 

significação diversos: pintura, imagem, música, escultura, escrita, etc. A 

matéria significante e/ou sua percepção –afeta o gesto de interpretação, dá 

forma a ele (ORLANDI, 1998, pág.12). 

 

Colocamos em evidência a dança, como materialidade, considerando que ela constitui 

discursos sobre Inês de Castro a partir de outros discursos que perpassam séculos e são 

transformados, ressignificados segundo os códigos vigentes na contemporaneidade, 

evidenciando a aproximação e funcionamento de diferentes linguagens.  

 O corpo presente dança, que é material, permite compreender e concebê-lo além do 

biológico, do natural, mas em sua linguagem. Quando o vemos como forma material, estamos 

trazendo a história e a ideologia para conceber os sentidos presentes em suas manifestações 
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(ORL NDI, 2012).  s materialidades discursivas, para Pêcheux, surgem: ―precisamente 

daquilo que, entre  a história, a língua e o inconsciente, resulta como heterogeneidade 

irredut vel [...]‖ (ORL NDI, apud. CONEIN, 2016, p. 9) Ver a dança sob esta perspectiva é 

considerá-la matéria que se compõe por discursos. 

 Segundo Rehm (2015), o corpo, matéria da dança, pode ser visualizado em diferentes 

relações, a ponto de responder as seguintes informações: ―o que se dança, como se dança, em 

que situação, onde, por quem/pelo que.‖  (REHM, 2015, p.39) se dança.  s composições 

coreográficas constituem efeitos de sentidos, os quais são determinados por: 

 

valores artísticos, culturais, sociais e ideológicos presentes não só na dança, 

mas nos corpos na/da/que dançam, pois há o contexto sócio-histórico, a 

situação que é constitutiva da dança, na qual este corpo na/da/que dança está 

colocado, de forma que um não poderia existir sem o outro(REHM, 2015, p. 

39) . 
 

 No espetáculo analisado, Murmúrios de Pedro e Inês, é dançada a história secular de 

dois amantes, que pode ser comparada a outras tragédias românticas, como Romeu e Julieta 

(SHAKESPEARE, 1597), Tristão e Isolda, entre outras. Apenas dois bailarinos dançam, 

ambos são também os diretores: Solange Melo e Fernando Duarte. A cenografia, composta 

por duas cadeiras e quatro bancos de madeira, fazem o papel em alguns momentos de outros 

personagens da narrativa: os assassinos de Inês, e o Rei D. Afonso. Nas imagens, a seguir, 

identificamos pelo posicionamento do corpo da bailarina, em frente a cadeira com um tecido 

vermelho –, representando o Rei, (composição coreográfica), o momento da súplica de Inês.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Imagem 27: Súplica de Inês no ballet 

Fonte: Arquivo Pessoal  
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 Em seguida, temos a imagem de Pedro, usando a mesma vestimenta colocada sob a 

cadeira anteriormente, e dançando com os bancos, encenando gestos de ódio, ressoando o 

efeito de sentido de que ele assumiu a posição de governante rei, e pode vingar a morte de sua 

amada, matando os algozes responsáveis pelo seu assassinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os acontecimentos apresentados no espetáculo até o momento diferem pelos locais 

entre países distintos, como Portugal, Bélgica e Estados Unidos, e em eventos em distintas 

cidades, em seu país de origem. Por quem e pelo que se dança, são, para o público que 

conhece e não conhece a história, uma forma de representar as súplicas de duas vidas que 

foram totalmente modificadas em nome do poder e de interesses políticos, e ao mesmo tempo 

demonstram como ambos eternizaram sua história por meio de tomadas de posição e de 

resistência que inspiram artistas em todos os tempos.  

Os valores ideológicos, culturais e artísticos se realizam no entremeio entre as 

linguagens pelas distintas formas de estabelecimento de relações entre discursos. Inês de 

Castro como objeto de análise não prescinde da história e contribui para a ressignificação da 

arte a partir de discursos que já circularam em outros tempos e lugares. Esse é o lado poético 

da arte como discurso, no qual ressoam memórias e pela inscrição dos sujeitos em formações 

discursos, e que, segundo Pêcheux (1997, p. 160), ―é determinado pelas posições ideológicas, 

que estão em jogo no processo sócio-histórico, no qual as palavras, expressões são produzidas 

(isto é reproduzidas)‖. Nesse funcionamento, os sentidos sempre podem ser outros, conforme 

sinaliza Orlandi (2015). 

Imagem 28: Vingança de Pedro no ballet 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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O corpo é objeto de estudo em diferentes domínios do conhecimento, podemos 

analisá-lo sob um viés biológico, psicológico, físico, cultural, ou social. Em cada uma das 

áreas o corpo é compreendido de uma maneira distinta. O leitor lança o olhar proposto de 

acordo com o seu próposito de discussão (HASHIGUTI, 2008).  A compreensão e análise do 

corpo que dança pelo viés da linguagem e do discurso diz respeito   

 
a contribuição que se quer dar às disciplinas que lidam com o corpo é uma 

leitura sobre o tema pela perspectiva da linguagem. Ao mesmo tempo, propõe-se 

contribuir com a teoria discursiva e os estudos sobre a linguagem com mais um 

elemento de reflexão no que se refere ao sujeito e ao sentido (HASHIGUTI, 

2008, p. 07). 
 

 O corpo na dança como linguagem faz com ressoe a afirmação de Pêcheux (2016, p. 

13), de que: ―a materialidade espec fica da ideologia é o discurso, e a materialidade específica 

do discurso é a língua. Processo e movimento, matéria (substância suscetível de receber uma 

forma).‖ No nosso corpus, a língua funciona pelo movimento da dança, tendo em vista que 

qualquer materialidade plástica, visual ou artística sempre será descrita pela língua. A arte 

provoca emoções, sentimentos, faz ressoar discursos, mas é descrita, ressignificada, falada por 

meio da língua. De qualquer modo, a dança é linguagem e como linguagem é também o lugar 

material da ideologia. 

   ideologia, para Orlandi (2007, p.20), ―se produz justamente no ponto de encontro 

da materialidade da l ngua com a materialidade da história.‖   articulação entre a l ngua e a 

história no ballet é evidente pois traz e ressignifica o mito e as temáticas que o envolvem por 

meio do entremeio das artes. A noção de repetição, também se faz presente, pois retorna 

questões do passado ao presente retomando e tornando-se outro. Pois:  

 
o que a noção de repetição permite pensar: o retorno do mesmo, mas que, 

justamente pelo fato de retornar em um outro lugar e um outro tempo, é 

outro (a repetição é ela mesma a ínfima diferença que permite seu 

reconhecimento e seu esquecimento) (COURTINE apud. CONEIN, 2016, 

p.46). 
 

 O espetáculo, mesmo que se construa pela repetição, ao ser apresentado ao público 

possibilita diferentes construções de sentidos, tendo em vista que ―  relação com as múltiplas 

formações discursivas nos mostra que não há coincidência entre a ordem do discurso e a 

ordem das coisas. Uma mesma coisa pode ter diferentes sentidos para os sujeitos.‖ 

(ORLANDI, 2007, p.21). 

O corpo, enquanto materialidade para os discursos provenientes  do espetáculo, 

apresenta em sua forma limite a produção de sentidos dos espectadores, pois, conforme 
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Lagazzi (2011) a materialidade confere esses limites, e além disso permite ao sujeito que 

interpreta a possibilidade de mais de uma interpretação. Sendo assim, quando tratamos do 

corpo como suporte dessa materialidade discursiva, que é a dança. Retomamos Lagazzi que 

afirma: 

 

importam as palavras usadas assim como a sintaxe do texto, no caso da 

materialidade verbal. Importam as imagens em seus vários elementos 

constitutivos, tais como as cores, a relação luz e sombra, a perspectiva, os 

traços no caso da materialidade visual. E no caso de um texto alocado no 

espaço digital, importam também os links, muitas vezes o movimento de 

imagens, a sonoridade e a musicalidade, em caso de vídeos (LAGAZZI, 

2011, p. 499). 
 

O  corpus se estrutura, como já dissemos e repetimos, de recortes imagéticos, retirados 

de uma gravação em audiovisual - a qual possibilitou o registro do espetáculo, apesar da 

dança ser uma arte que sempre está em constante mutação devido à alteração de lugares, 

condicionamento físico entre outros fatores. O vídeo nos permite o acesso a um determinado 

momento em que uma das apresentações
35

 foi realizada, de modo que os elementos 

constitutivos das imagens, a sonoridade, musicalidade, e a cenografia, tudo isso deve ser 

analisado como parte da materialidade artística analisada.  

A constituição de efeitos de sentidos após os fragmentos delimitados se dá por meio da 

relação da: ―materialidade significante e a história que os sentidos se produzem‖. (L G ZZI, 

2011, p. 504)  O espetáculo é visto como processo criativo, pois os sentidos, os lugares, e os 

corpos, modificam-se, e isso permite que os efeitos de sentidos ocorram por meio dessa 

materialidade, resultando de sua relação com a história e com as outras artes inesianas. 

A relação que o espectador terá com a dança, também será afetada por outros discursos 

que circularam antes em outros lugares, pela memória, pela história, pelas condições de 

produção e pela formação-discursiva em que os sujeitos se inscrevem, tendo em vista que  

―Da mesma forma que um texto se oferece a diferentes interpretações na relação com 

diferentes leitores, também um mesmo leitor poderá se significar em diferentes interpretações 

                                                            

35 O ballet, realizou apresentações em diferentes  eventos nas cidades e países no ano de 2018, conforme 

divulgação, seguem os locais: Estreia absoluta em Braga (Portugal) – nossa análise incide sobre o registro desse 

dia; Cultural Fusions, em Budapeste (Hungria); Museu do Oriente e Museu Arpad Szenes, em Lisboa  

(Portugal); Dançar para ajudar, em Sintra (Portugal); Festival das Artes, em Coimbra (Portugal); Festival 

Cistermúsica, em Alcobaça (Portugal); Alvin Ailey Theater, em Nova Iorque (Estados Unidos); Vila Nova de 

Famalicão, em Braga (Portugal). Disponível em:  
<https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188072911795111/325921744676893/?type=3&theate

r> Acesso em: 29.12.2018 
 

https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188072911795111/325921744676893/?type=3&theater
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188072911795111/325921744676893/?type=3&theater
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frente a um mesmo texto, quando em diferentes condições de produção.‖ (L G ZZI, 2011, 

p.499) 

A construção de toda sequência de gestos, a utilização da cenografia, do desenho de 

luz, cores, e o uso do texto, também dizem do posicionamento dos sujeitos-autores do balé, os 

quais também foram afetados pelo interdiscurso. O espetáculo se constitui de diferentes 

linguagens provenientes da arte, sendo eles: a música, a plasticidade, pela escolha das cores e 

das luzes, os movimentos da dança, e pela performatividade. Isto nos permite identificar os 

elementos e entender que há relações entre as materialidades que são distintas em sua forma, 

mas que em conjunto formam apenas uma.  

Lagazzi (2013, p. 402) ressalta que as formulações são "intersecção de diferentes 

materialidades" e "imbricação material significante" sinaliza que "não se trata de analisarmos 

a imagem e a fala (e a música), por exemplo, como acréscimos uma da outra, mas de 

analisarmos as diferentes materialidades significantes uma no entremeio da outra". 

No início do espetáculo, há a sequência de ações que trazem a personagem Inês de 

Castro em cena. O que acontece nesse momento é o entremeio da literatura com a sonoridade, 

a atuação, e a dança. Ancoramo-nos em Lagazzi (2013) e, por isso, não vemos as linguagens 

como acréscimos, mas os efeitos de sentidos construídos pelo entremeio. 

O texto literário, de autoria de Afonso Cruz, fragmento de seu livro Flores
36

, é 

proferido por meio de uma gravação pela bailarina Solange Melo. Ao mesmo tempo em que o 

som do texto é emitido, a bailarina entra em cena pelo corredor, constituindo uma ruptura com 

a quarta parede
37

. 

 

Sou uma flor, daquelas que nascem nos cemitérios. Há uma veia que 

atravessa os séculos e que nos transforma em mitos. Guardo essa espécie de 

doença como uma gravidez, a esperança de que o amor me desenterre, me 

salve da morte, que abra a terra e do seu ventre tire uma nova vida, plena. 

Talvez ninguém se lembre de que somos todos mais antigos do que achamos. 

A nossa vida não começa no hospital ou nas mãos de uma parteira, mas sim 

na História, nos outros, nas vidas que nos precederam. Nascemos no mesmo 

dia em que o  Universo nasceu, na mesma explosão. Eu, evidentemente não 

sou exceção. O meu cartão de cidadão não tem o nome Inês de Castro, mas 

eu sou a Inês de Castro. Serei levantada do chão, porão uma coroa na minha 

cabeça. A vida eterna depende do amor dos outros, são eles que escavam a 

                                                            

36 “Construído em capítulos curtos e com uma voz originalíssima, o romance de Afonso Cruz comove ao falar 

da memória, do que é o amor e das tragédias que acabam por virar banalidades.‖ Dispon vel em: 

<https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=14082> Acesso em: 30.12.2018 
37 ―Quebrar a quarta parede‖ é  quando personagens, nesse caso bailarinos, interagem diretamente com a plateia. 

Apesar da bailarina não dirigir-se aos espectadores pela fala, ou gestos, ela utiliza o espaço em que os mesmos 

estão para criar essa  interação. 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=14082
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terra com as suas unhas e nos salvam do lugar frio e amorfo a que todos 

fomos condenados. Os nossos acidentes são diferentes, mas a essência, o 

osso do que somos é o mesmo. O tempo não nos separa, somos no presente 

uma  face do passado, um novo ângulo (CRUZ, 2016, p.208-209).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A aproximação da bailarina com o público pode ser analisada além do propósito de 

promover a interação e a quebra da quarta parede, como um momento em que o 

contemporâneo (atualidade) e uma anterioridade (memória) encontram-se, instaurando um 

acontecimento discursivo, tal como é definido por Pêcheux (2006). Visualizamos as 

linguagens pelo entremeio, pois temos um texto, publicado em um livro de 2016, um 

espetáculo de dança de 2018, porém sua temática é secular. Isto pode ser visto nos 

fragmentos: ―  nossa vida não começa no hospital ou nas mãos de uma parteira, mas sim na 

História, nos outros, nas vidas que nos precederam.‖,  e em ―O tempo não nos separa, somos 

no presente uma  face do passado, um novo ângulo‖. (CRUZ, 2016, p. 208-209) 

 Por esses recortes, verificamos que o próprio texto traz questões sobre a relevância da 

história para atribuir efeitos de sentidos ao presente, da mesma forma que a intemporalidade 

permite que Inês continue ressoando de maneiras distintas. O modo como os bailarinos trazem 

o texto e a forma como se posicionam e atuam no espaço cênico, convoca o espectador e 

dessa forma envolve-o na temática, pois:  

 

ao exercer seu caráter real de acontecimento em relação ao público, o teatro 

descobre sua possibilidade de ser não apenas um acontecimento de exceção, 

mas uma situação provocadora para todos os envolvidos. [...] O teatro cria 

uma circunstância lúdica na qual não podemos simplesmente nos colocar 

‗diante‘ daquilo que é percebido, mas da qual somos de tal modo 

participantes (LEHMANN, 2007, p. 172). 
 

Imagem 29: Entrada de Inês no espetáculo 
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Tornar o espectador participante é possibilitar o contato com práticas que evidenciam 

como o mito inesiano tornou-se presente na cultura portuguesa, e de como os artistas 

contemporâneos trazem novas possibilidades de materializar discursos que circularam há 

muito tempo na arte.  

A dança, entendida como texto, promove diferentes efeitos de sentidos, gerando 

distintos planos de significados, mesmo que em outras composições os discursos sobre Pedro 

e Inês já tenham sido atualizados, as formulações realizadas sobre eles nunca irão se esgotar, 

mas geram novos discursos pelo funcionamento da memória e do retorno de discursos que 

circularam antes em outros lugares. 

O analista pode optar por analisar apenas uma das materialidades, porém em nossa 

pesquisa, evidenciamos o funcionamento da imbricação dessas diferentes linguagens da arte. 

Segundo Lagazzi (2013), "na relação teoria-prática, as diferenças materiais, sem que as 

especificidades de cada materialidade sejam desconsideradas, fazendo trabalhar a 

incompletude na outra pela contradição" (LAGAZZI, 2013, p. 402). Segundo a mesma autora, 

"na remissão de uma materialidade a outra, a não-saturação funcionando na interpretação 

permite que novos sentidos sejam reclamados, num movimento de constante demanda" 

(LAGAZZI, 2009, p. 3). Damos visibilidade ao modo como a interpretação acontece quando 

os sentidos são analisados na relação entre as formas de linguagens, buscando discursos que 

ressoam na obra.  

Orlandi (1987) diz que há, nos processos da produção da linguagem, dois grandes 

processos que se articulam: o parafrástico, que permite o retorno constante a um mesmo 

dizer;e que no nosso objeto de análise, seria o retorno à uma narrativa secular que narra o 

relacionamento de Pedro e Inês e o processo da polissemia, pelo qual o discurso se desloca, 

para o diferente, gerando ―tensão entre o texto e o contexto histórico-social: o conflito entre o 

‗mesmo‖ e o diferente‘ ‖. (ORL NDI, 1987, p. 27). 

Além dos processos, ainda segundo Orlandi (2007), há distinções entre as forma 

abstrata, empírica e material.  A primeira, se constitui só como componente de um sistema, a 

empírica relaciona-se à realidade, enquanto formação imaginária, e a terceira, a material, que 

se identifica mais com o que queremos destacar em nossa pesquisa, que é o próprio processo. 

Quando tratamos da forma material, de acordo com Dias (2011) ―é poss vel desmanchar a 

evidência, a transparência do sentido produzida pela relação imaginária com a linguagem e 

fazer aparecer ‗a materialidade do discurso‘, ou seja, a relação da l ngua com a exterioridade 

que a constitui‖ (DI S, 2011, p. 12-13). Na cena apresentada anteriormente, vemos a relação 
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da língua com a exterioridade de maneira imbricada pela literatura e pela dança, dando acesso 

a efeitos de sentidos decorrentes da história da personagem que atravessaram séculos e ainda 

permanecem fazendo sentidos na contemporaneidade. Há, por meio da forma material, o 

funcionamento do ideológico na constituição de efeitos de sentidos, que ressoam pela relação 

da materialidade significante e da história. Com isso, o analista do discurso pelos recortes que 

realiza no corpus busca "deslocar a relação forma e conteúdo, pela elaboração da forma 

material, colocando em seu lugar a relação sujeito/sentido, pensando o sentido em sua 

dimensão material contraditória" (ORLANDI, 2004, p. 29). 

 A dimensão material presente, nesse recorte do espetáculo, imbrica-se com o que 

discutimos sobre as relações entre a materialidade e a história. Os seguintes fragmentos do 

texto dão visibilidade ao funcionamento da linguagem, com a história, e a ideologia. Segundo 

Cruz, (2016, p. 208), ―Há uma veia que atravessa os séculos e que nos transforma em mitos‖ e 

essa veia pode ser vista como as diferentes manifestações artísticas pelas quais Inês passou de 

lenda a mito.  

 ―O meu cartão de cidadão não tem o nome de Inês de Castro, mas eu sou a Inês de 

Castro‖ (CRUZ, 2016, p. 208) instaura efeitos de evidência de que a posição de sujeito 

mulher, tanto de Inês como da bailarina que interpreta o texto, é de mostrar que Inês é morta, 

porém, por meio desse discurso é possível fazê-la novamente presente para mostrar que a sua 

vida ainda permanece fazendo sentido, e que ―outras Inês‖, que sofrem situações semelhantes 

são identificadas no contexto contemporâneo. 

  ―  vida eterna depende do amor dos outros‖ (CRUZ, 2016, p. 208-209), a 

permanência das memórias inesianas, da arte, e de considerarmos Inês como mito, é 

justamente pela importância dada pelos outros, os quais transformaram-na em eterna por meio 

de tantas manifestações artísticas, Pedro foi o primeiro, que eternizou nos túmulos esculturais 

o seu amor e reconhecimento por Inês. E por fim, o último recorte desse momento inicial do 

espetáculo  remete à temporalidade e nos deixa claro que Inês é uma personagem de 

relevância cultural que se permite refazer de sentidos novos a cada nova arte produzida, pois: 

―O tempo não nos separa, somos no presente uma face do passado, um novo  ngulo.‖ (CRUZ, 

2016, p. 206). 

A linguagem da dança, apesar de ser composta majoritariamente por manifestações 

gestuais, também possibilita identificar ambos os processos, que geram conflitos ente o 

mesmo, que se repete, e as novas inserções de outros contextos histórico-sociais. O discurso 

lúdico, apresentado por Orlandi (1987, p.15), como aquele ―em que seu objeto se mantém 
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presente enquanto tal (enquanto objeto, enquanto coisa) e os interlocutores se expõem a essa 

presença, resultando disso o que chamar amos de polissemia aberta.‖ Pode ser visto na  

análise quando nos referimos a materialidades artísticas, justamente pela presença dos 

interlocutores. Além do discurso lúdico, destacamos o Discurso Artístico, o qual pode tecer 

relações não apenas com o lúdico, já apresentado, mas também pode ser constituído pelo 

discurso polêmico ou polissêmico e autoritário (NECKEL, 2004). 

Se formos analisar a dança em seu processo criativo e trabalho final, vemos que ele 

―está [...] carregado de interfaces históricas, sociais e ideológicas e o artista se insere em uma 

determinada formação discursiva para produzir seu dizer que tanto pode ser da ordem do 

verbal ou do não verbal‖. (NECKEL, 2004, p.55). Isso mostra a produtividade de analisar o 

espetáculo Murmúrios de Pedro e Inês sob perspectivas sociais, ideológicas e históricas.  

O processo criativo, neste caso, pode ser analisado por meio de entrevistas e relatos 

dos diretores, os quais nos apresentam suas interpretações e, com isto, é possível identificar 

como se atribuiu significado ao processo discursivo sobre a temática.  Quando falamos no 

lúdico na linguagem, verificamos que na história do homem, sempre houve a aproximação 

entre o jogo, a arte e os rituais os quais utilizavam para explicar o seu cotidiano, origem, 

recorrendo aos mitos e crenças, e isso caracteriza o homem como sujeito histórico, o qual é 

construído socialmente e ideologicamente (NECKEL, 2004). 

 Uma das características do discurso artístico, segundo Neckel (2004, p.57), é ser 

―sempre afetado multidirecionalmente, mesmo nas obras contemplativas, o dizer é sempre 

provocado e nem sempre o interlocutor está no final do processo. Ele também pode ser o 

in cio.‖ Isso possibilita ao artista atribuir efeitos de sentidos e aceitar que os interlocutores 

influenciam diretamente ou indiretamente no processo de criação da obra, atribuindo sentidos 

distintos. Analisar discursivamente a dança, possibilita, assim como para qualquer arte, 

verificar o que está muito além do óbvio, do que está sendo apresentado naquele momento, 

mas atribuir valor a opacidade ―[...] outros sentidos possíveis, que não estão explícitos. Uma 

percepção discursiva que considera estrutura e acontecimento em uma obra, ou seja, considera 

além da materialidade f sica que a compõe, também a materialidade histórica que a constitui‖. 

(NECKEL, 2004, p. 57)  

 O olhar discursivo e analítico perante o  espetáculo sinaliza para questões ligadas à 

memória, à história, e às relações da personagem com as instituições de poder vigentes na 

época, entre elas,  a política e a religião.  
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 Os efeitos de sentidos do texto, sejam eles presentes nos discursos verbais, visuais, 

sonoros ou que pertençam ao discurso artístico não são completos, mas estão abertos a 

constituir sentidos pela relação de interlocutores, pois, ―a linguagem não é uma coisa  só e 

nem é completa.‖ (ORL NDI, 2000, p. 22)  o analisar um espetáculo de dança, iremos 

instituir sentidos a partir da nossa posição enquanto interlocutores, deixando claro que os 

sentidos não se limitam a esta determinada interpretação, mas estão abertos a serem 

ressignificados e constituídos de diferentes maneiras.  

Pêcheux (1997, p.51-56)  afirma que: ―todo enunciado é  intrinsecamente suscet vel de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para 

derivar para um outro.‖  O discurso na arte  não está fechado, em um único sentido, e quando 

é exposto a interpretações, produz sentidos imprev siveis (NECKEL, 2004), porque: ―O 

sentido é uma questão aberta. O que importa é o  processo de produção e não o produto.‖ 

(NECKEL, 2004, p.61). 

Porém, quando estamos nos aprofundando sobre uma linguagem cênica, neste caso a 

dança, é importante analisar o modo como o espectador é afetado pelo espetáculo. Segundo 

Rancière (2012), é preciso por meio do teatro, não conquistar e muito menos criar empatia 

pela aparência do que é mostrado, mas fazer com que seja algo inabitual, em que ele precise 

buscar construir o sentido, para que os espectadores: ―se tornem participantes ativos em vez 

de serem voyeurs passivos.‖ (R NCIÈRE, 2012, p.9) O espectador, muitas vezes: 

 

mantém-se diante de uma aparência ignorando o processo de produção dessa 

aparência ou a realidade por ela encoberta. Em segundo lugar, é o contrário 

de agir. O espectador fica imóvel em seu lugar, passivo. Ser espectador é 

estar separado ao mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de 

agir (RANCIÈRE, 2012, p.8). 

 

 

 Com essas reflexões sobre a análise de discurso, dança e linguagem cênica 

pretendemos apresentar como no espetáculo analisado, o espectador poderá identificar e 

alcançar a capacidade de pensamento crítico e reflexivo sobre um tema que é tão representado 

em manifestações artísticas, fazendo uma interlocução entre o passado e o presente.  

3.2 Processo Criativo em dança e processo discursivo 

O estudo sobre o processo criativo em dança, se inicia pelo entendimento do que é 

esse corpo que dança. É importante verificar que se trata de uma maneira expressiva da arte 

que há milênios se faz presente, e que para Anderson (1978), é uma das mais antigas, pois, se 
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baseia no movimento; e o movimento pertence à características do universo da arte. O corpo 

dos dançarinos foi ao longo tempo sendo observado, alvo de críticas, avaliado. Entender 

discursivamente os processos de criação com o  corpo é compreender como é possível  

identificarmos discursos nos gestos e compreender os sentidos não-verbais. Quando 

assumimos a posição de leitores, observadores e analistas de um processo em dança 

entendemos que:  

o olhar que olha o corpo – o corpo em situação de dança – nunca é neutro: 

ele é constituído enquanto é discursivizado por sujeitos que ocupam 

determinados lugares sociais em dadas condições de produção. Ao dizerem 

do corpo, da dança e do corpo na/da/que dança, esses sujeitos estão dizendo 

a partir de sua inserção em formações discursivas que compõem as 

formações ideológicas. Seus olhares e seus dizeres são ideológicos, 

inscritos em matrizes de sentido que nomeiam, que adjetivam, que 

predicam, que interpretam (REHM, 2015, p.89). 
 

 

 Assumimos nossa posição, enquanto pesquisadores, com o intuito de investigar 

contribuições do espetáculo para o entendimento sobre o processo criativo e discursivo de 

uma temática que ressoa sentidos durante séculos, permanecendo significativa em sua cultura, 

realizada por meio da imbricação de linguagens. 

 A dança pode ser considerada como a mais antiga das artes, expressando desde há 

muito tempo suas relações com o exterior, sem o uso da palavra, por ser insuficiente 

(MENDES, 1985). O estilo que temos no corpus escolhido, é o Balé. Situando-o na história 

vemos que se trata de uma modalidade, que sofreu alterações relacionadas ao contexto 

histórico e social das épocas. 

 Por volta do século XIV, o balé era uma dança exclusiva ao público da classe nobre, ―só 

no século XX e depois de profundas transformações sociais é que o balé se tornaria uma arte 

aberta e acessível ao público de uma sociedade sem classes, cujas danças populares se 

tornariam, por sua vez, espetáculos elitizados nos palcos do mundo ocidental.‖ (MENDES, 

1985, p.24) As mudanças no modo de produção das artes cênicas, e na maneira de serem 

disseminadas culturalmente, nos permitem afirmar que: ― s transformações no teatro e na 

dança refletem transformações das idéias sobre o homem e o seu meio circundante que 

afetaram todas as artes.‖ (R INER, apud. GIL, 2004, p.149). 

 A  narrativa que incide sobre o espetáculo reflete relações com obras anteriores, que 

abordam a mesma temática. Não de uma maneira comparativa, mas de busca pelas relações 

das novas perspectivas, leituras e sentidos criados a partir da história e da arte. Se formos 

verificar as distintas manifestações sobre o mito inesiano, veremos que diferentes leituras e 
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produções sobre o tema foram construídas por estarem em condições de produção diferentes e 

por serem realizadas por sujeitos autores distintos. Como nas obras a seguir, há maneiras de 

representar o momento em que Inês suplica por sua vida: 

Em  Os Lusíadas (1556), de Camões, no canto 127: 

 

 

Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito 

(Se de humano é matar uma donzela, 

Fraca e sem força, só por ter sujeito 

O coração a quem soube vencê-la), 

A estas criancinhas tem respeito, 

Pois o não tens à morte escura dela; 

Mova-te a piedade sua e minha, 

Pois te não move a culpa que não tinha. 

(CAMÕES, 2000, p.130) 

 

 No Requiém Inês de Castro, produzido por Pedro Camacho  (2012), Inês suplica a 

Deus por piedade: 

 

 

Imagem 30: Inês, interpretada pela soprano Carla Caramujo 

Fonte: Youtube 

 

Libera me, (Livra-me) 

Libera eu, Domine, (Livra-me, ó Senhor) 

de morte æterna (da morte eterna) 

in die illa, (nesse dia) 

morrer illa tremenda: (esse dia terrível) 

Quando cœli movendi sunt, 

et terra. (quando os céus e a terra forem movidos) 

Dum veneris iudicare (quando você vir para julgar) 

sæculum por ignem. (o mundo pelo fogo.) 

 

Tremens factus soma ego (sou obrigado a tremer) 

et timeo, (e eu temo) 

dum discussio (o julgamento) 

venerit, (que virá sobre nós) 

atque ventura ira. (e a ira vindoura) 
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Morre illa, morre iræ, (Esse dia, dia de ira,) 

calamitatis et miseriæ (calamidade e miséria) 

(CAMACHO, 2012) 

 

 E no espetáculo, Murmúrios de Pedro e Inês (2018), a sequência de movimentos da 

bailarina, que traz gestos e sentidos de súplica ao Rei, por sua vida. 

 

 

Imagem 31: Sequência da Súplica de Inês, no ballet 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 A dança, assim como as outras artes não permaneceu da mesma forma, pois:   

 
o avanço de todos os itens que somados perfazem a história da dança 

caminha lado a lado com os progressos técnicos, sociais e culturais do ser 

humano. A partir do momento em  que a dança entrou para a comunidade 

das artes, não poderia ficar infesa ao mundo que a rodeava. Se assim tivesse 

acontecido, já teria morrido há muito tempo (FARO, 2004, p.36). 
 

 A composição de uma obra coreográfica, além de considerar os progressos técnicos, 

sociais e culturais, como afirma Faro (2004), irá exprimir sentidos infinitos sobre experiências 

humanas, que recorre à articulação de sua lingugagem por frases compostas por gestos os 

quais são apresentados pelos movimentos (GIL, 2004).  Com isso, vemos a importância do 

movimento, pois para Gil (2004, p.78): ―[...] dançar é, não ―significar‖, ―simbolizar‖ ou 

―indicar‖ significações ou coisas, mas traçar o movimento graças ao qual todos estes sentidos 

nascem. No movimento dançado o sentido torna-se ação.‖    

 A dança, enquanto linguagem, utiliza-se de movimentos que conectam com gestos a 

vida comum. As narrativas criam a partir de movimentos, significados e ampliam percepções 

sobre gestos muitas vezes impercept veis, ―em suma, a dança ordena estes movimentos numa 

gramática semântica: a dança, dança essa gramática.‖ (GIL, 2004, p. 92). 

 Para estabelecer a conexão entre o artístico e o comum, enquanto arte, o artista deve 

despertar no espectador, por meio de sua obra, o desejo de revê-la, porque ―caso contrário, 

deixa de ser arte e passa a ser peça de consumo, que se usa e se joga fora. Isso seria a negação 
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completa da dança como arte, um retrocesso intelectual indigno da nossa era.‖ (F RO, 2004, 

p. 134) Vemos que a temática inesiana, enquanto arte foi aceita pelo público, pois se tornou 

um tema que é buscado de forma recorrente por diferentes artistas, evidenciando sua 

relevância na arte e não apenas como um produto proveniente de uma narrativa sem 

valorização cultural.  

 A relação dos processos de criação com  a cultura se faz presente, porque ―criar e viver 

se interligam.‖ (OSTROWER, 2008, p. 5). Temos em evidência nesse espetáculo a presença 

de elementos que constituem a história do seu país, assim como a resistência representada por 

uma mulher, sua morte e posteriormente a construção de uma memória que permanece 

fortalecida pelas diversas manifestações da arte que expandem o mito de Inês ao mundo. O 

contexto cultural dos artistas faz parte do desenvolvimento da criatividade, e por essa 

capacidade além de criar os autores adquirem ―a capacidade de compreender; e esta, por sua 

vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.‖ (OSTROWER, 2008, p.9). 

 Os processos criativos do homem, dessa maneira, estão baseados na integração do: 

consciente, do sensível e do cultural (OSTROWER, 2008).  A autora destaca a importância da 

cultura para a formação do ser humano, pois ―o comportamento de cada ser humano se molda 

pelos padrões culturais, históricos, do grupo em que ele, indivíduo, nasce e cresce. 

(OSTROWER, 2008, p.11). A partir dessa afirmação da autora, vemos a aproximação do 

processo criativo com o processo discursivo, e colocamos em evidência a importância de 

analisarmos uma obra de arte partindo não somente do resultado final, mas de seu processo de 

construção que irá nos nortear para a compreensão dos discursos, pois assim como os 

processos criativos não ocorrem independemente da cultura, os discursos estão vinculados às 

condições de produção, posições sujeito, e à questão ideológica.   

A arte, assim como a língua, é composta por metáforas.  Colocamos dessa forma, o 

processo discursivo ao lado do criativo, os quais para produzirem consideram deslocamentos 

históricos e ideológicos. Os processos discursivos e as metáforas fazem parte da composição 

de materialidades, pois  

 

a língua acaba sendo tomada pela realidade, a representando sem 

distanciamento. Estabelecida como equivalente à realidade, a ordem da 

língua seria, então, categórica, séria, precisa. O significado existiria em si 

próprio porque coincidiria com palavras na realidade de uma ideologia. 

(GADET, apud. PÊCHEUX, 2012, p. 99). 

 

 Para analisarmos um processo, e seu resultado final, precisamos do distanciamento 

para não nos prendermos aos sentidos apenas ali apresentados sem dialogar com a 
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exterioridade. Quando o artista se propõe a produzir, entende-se que há a busca pela ruptura 

com o que já foi criado, porém, para que essa ruptura exista e faça sentido: 

 

é preciso que algo permaneça como referencial para aquilo que muda. A 

expressividade depende desta continuidade da percepção, estabelecida pela 

nossa memória, ligando o passado ao presente. É a continuidade que nos 

permite compreender, avaliar e julgar. Há sempre um diálogo entre formas 

anteriores e as novas formas criadas (OSTROWER, 1990, p. 269). 

 

Com as diversas materialidades da arte que apresentam a história de Pedro e Inês, o 

referencial que permanece é a indignação perante a morte de uma mulher por interesses 

políticos. Sua resistência continua sendo representada, trazendo dessa forma em seu trágico 

fim, a possibilidade de visualizar e compreender como tantas outras mulheres passaram por 

situações em que sua vida poderia ser tirada caso não cumprissem com ordens do poder 

vigente. Além disso, o que também promove encantamento é a forma com que D. Pedro 

resolveu significar e ―imortalizar‖ a relação com Inês, pelos túmulos no Mosteiro de 

Alcobaça.  

Para o artista de fato entender como a temática de sua obra está inserida culturalmente 

em seu meio durante o tempo da produção é importante, mas precisamos constatar que a: 

 

influência de contexto não nos leva ao processo propriamente dito. O que se 

busca é como esse tempo e espaço, em que o artista está imerso, passam a 

pertencer a obra. Como a realidade externa penetra o mundo que a obra 

apresenta. (SALLES, 1998, p. 38). 

 

 No momento da entrada de Inês no ballet, o texto proferido evidencia que Inês 

realmente não se faz ali presente, mas ao mesmo tempo está ali representada, porque depende 

da arte para se fazer presente e atravessar o tempo:  

 

O meu cartão de cidadão não tem o nome Inês de Castro, mas eu sou a Inês 

de Castro. Serei levantada do chão, porão uma coroa na minha cabeça. A 

vida eterna depende do amor dos outros, são eles que escavam a terra com 

as suas unhas e nos salvam do lugar frio e amorfo a que todos fomos 

condenados (CRUZ, 2016, p.208-209 grifo nosso). 
 

Além de dizer que apesar das diferenças de acontecimentos relacionados com cada 

um, todos são iguais, e o que o tempo repete as histórias do passado, no presente sob outros 

modos: 
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Os nossos acidentes são diferentes, mas a essência, o osso do que somos é 

o mesmo. O tempo não nos separa, somos no presente uma  face do passado, 

um novo ângulo (CRUZ, 2016, p.208-209 grifo nosso). 
 

 Não apenas o texto traz a questão da relação entre o real e a obra, mas a forma como o 

espetáculo foi esteticamente desenvolvido, considerando a escolha de artistas, textos, músicas 

contemporâneas.  

 

No campo da criação art stica, a ―aura un voca‖ da obra de arte da 

modernidade já não dá lugar apenas à reprodutibilidade, e sim, à 

multiplicidade. As poéticas (ou poiéticas) são marcadas pela transitoriedade 

e fluidez, próprias do contemporâneo. Temos a apropriação de diversas 

técnicas e suportes. Temos as memórias da própria história da arte. Estas são 

as condições de produção que possibilitam a imbricação material e os 

múltiplos sentidos (NECKEL, 2010, p.69). 
 

O deslocamento entre o contemporâneo trazido pela arte e a história, utilizando-se de 

metáforas - considerando a dança como linguagem - sendo elas usadas no texto, na 

composição coreográfica, cenográfica e na música, nos permite compreender que a metáfora 

é: 

 

o tópico da criatividade lingu stica. Não entendo ―criatividade‖ como a 

possibilidade geral de criação de linguagem, uma característica comum a 

todas as línguas, mais especificamente a característica do próprio sistema 

linguístico de permitir deslocamentos históricos dentro do campo das 

formulações possíveis (GADET, apud. PÊCHEUX,  2012, p.100). 

 

 

 O processo de criação em dança, e nas artes em geral, implica os mesmos 

direcionamentos do processo discursivo. Em ambos, é possível visualizar a presença da 

realidade histórica; materialidade linguística e da existência do sujeito. A língua, no 

funcionamento no discurso artístico, permite que o sujeito atue na sociedade e que sua 

expressividade tenha consciência intencional. A relação existente com a história não faz com 

que o processo de criação seja algo apenas pensado na exterioridade, mas também traz 

questões que são provenientes do próprio indivíduo.  

 Para Neckel (2010), as produções contemporâneas apropriam-se do passado, e dessa 

forma ressignificam sentidos por meio do processo de tradução e instituem ―uma confluência 

das plasticidades e do material significante‖(NECKEL, 2010, p. 70). 

 Pensar o processo, enquanto arte e discurso, não é desfazer o produto final. Porque:  
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a ênfase dada ao processo não ocorre em detrimento da obra. Na verdade, só 

nos interessamos em estudar o processo de criação porque essa obra existe. 

Se o objeto de interesse é o movimento criador, este, necessariamente, inclui 

o produto entregue ao público (SALLES, 1998, p. 13) . 
 

Em nosso corpus, partimos do produto final, para a compreensão do processo, pois na 

arte também se entende que mesmo o objeto – como o espetáculo, se considerado acabado, 

também representa ―de forma potencial, uma forma inacabada.‖ (S LLES, 1998, p.42-43), 

porque sua temática, e como formou sua materialidade pode ser retomado diversas vezes. 

(SALLES, 1998). Com isso, consideramos que o espetáculo sempre estará sob efeito de 

deslocamentos de acordo com o contexto em que for apresentado, por quem for assistido e 

também o período que isso ocorrer.  

 Considerar o espetáculo como uma obra inacabada, é entender que seus dizeres estão 

abertos, e entender que os seus sentidos estarão sempre ressurgindo. Assim nos diz Orlandi 

(2004):  

 

consideremos o fato de que o dizer é aberto. É só por ilusão que se pensa 

poder dar a ―palavra final‖. O dizer também não tem um começo verificável: 

o sentido está (sempre) em curso. Isso já temos dito, de várias maneiras, em 

nossos textos. O que ficou melhor estabelecido, em meu estudo sobre o 

silêncio (Orlandi, ibidem), é que o silêncio é fundante (não há sentido sem 

silêncio) e esta incompletude é função do fato de que a linguagem é 

categorização dos sentidos do silêncio, modo de procurar domesticá-los. O 

silêncio contínuo, indistinto, horizonte possível da significação. A 

linguagem, mesmo em sua vocação à univocidade, à descrição, ao completo, 

não tem como suturar o possível, porque não tem como não conviver com a 

falta, não tem como não trabalhar (com) o silêncio. Isto justamente porque a 

linguagem é estrutura e acontecimento, tendo assim de existir na relação 

necessária com a história (e com o equívoco) (ORLANDI, 2004, p. 11-12). 
 

E as relações com a história também são existentes quando a criação e a tradição 

foram discutidas por críticos e criadores, porque:  

 

não há criação sem tradição: uma obra não pode viver nos séculos futuros se 

não se nutriu dos séculos passados. Nenhum artista, de nenhuma arte, tem 

seu significado completo sozinho. Assim como o projeto individual de cada 

artista insere-se na tradição, é, também, dependente do momento de uma 

obra no percurso ela criação daquele artista específico: uma obra em relação 

a todas as outras já por ele feitas e aquelas por fazer (SALLES, 1998, p.42-

43). 

 

 O espetáculo, sob essa perspectiva, não produz sentidos sozinho, sendo necessário 

compreender suas relações com o passado, e também com obras anteriores. No caso da dança, 
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o principal meio de produção de sentidos é o corpo, o qual seria então a materialidade, que ao 

longo do seu processo criativo vem sendo construído por meio de relações com outras 

disciplinas. Porém, ele apresenta em sua forma, possibilidades e impossibilidades. Isto nos faz 

pensar que os modos para criação possuem limites. 

  

se as vemos como limitadoras para o curso criador, devem ser reconhecidas 

também como orientadoras, pois dentro das delimitações, através delas, é 

que surgem  sugestões para se prosseguir um trabalho e mesmo para se 

ampliá-lo em direções novas (OSTROWER, 2008, p.32). 
 

 

A matéria escolhida para criação também interliga-se com as condições de produção, 

que irão caracterizar as finalidades. Isso se deve ao fato de que ―  simples existência de uma 

matéria usadas pelo homem diz respeito a todo um conjunto de fatores sociais.‖ 

(OSTROWER, 2008, p.40) Por meio do corpo, a dança possibilita que artistas trabalhem com 

as possibilidades, atrelando o seu trabalho com a cultura. As relações construídas entre corpo, 

espaço, cenário e outros desdobramentos dão origem a linguagem, propõe-se formas de 

produção expressivas distintas. (OSTROWER, 2008) 

 A possibilidade das relações do corpo, com fatores sociais, históricos, artísticos e as 

imbricações entre as linguagens que podem existir, podem colocar em diálogo o entendimento 

sobre o processo discursivo, definido por Pêcheux (1997, p.161) como ―a expressão processo 

discursivo passará a designar o sistema de relações de substituições, paráfrases, sinonímias, 

etc., que funcionam entre elemento lingüísticos – ―significantes‖- em uma formação 

discursiva dada.‖  

 O processo de criação do espetáculo, e o seu resultado, apresenta relações com outras 

obras sobre a mesma temática. Desta maneira, seu processo esteve relacionado a outros 

sentidos e a outras manifestações sobre Inês de Castro. O objeto final deve ser analisado como 

proveniente de ressignificações  que nos remetem a outros dizeres, por meio da história e da 

ideologia. Esses processos nos fazem entender que: 

 

essa aproximação engaja concretamente maneiras de trabalhar sobre 

materialidades discursivas, implicadas em rituais ideológicos, nos discursos 

filosóficos, em enunciados políticos, nas formas culturais e estéticas, através 

de suas relações com o cotidiano, com o ordinário do sentido (PÊCHEUX, 

2006, p. 49). 

 

 O processo que existe para que essas aproximações ocorram na arte, acontece 

porque:  
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o ato criador manipula a vida em uma permanente transformação poética 

para a construção da obra. A originalidade da construção encontra-se na 

unicidade da transformação: as combinações são singulares. Os elementos 

selecionados já existiam, a inovação está no modo como são colocados 

juntos. A construção da nova realidade, sob essa visão, se dá por intermédio 

de um processo ele transformação (SALLES, 1998, p. 89). 
 

 

 A inovação do balé, Murmúrios de Pedro e Inês, é trazer elementos de uma história 

secular por meio do entremeio das linguagens da dança, da música, da literatura e das artes 

plásticas. Todas as obras criadas por artistas contemporâneos portugueses, os quais 

ressiginificam a história e trazem por meio das materialidades escolhidas uma forma intimista 

a compor o cenário apenas com luz e cadeiras, e a fazer um dueto com apenas os personagens 

principais da história. Assim, como Neckel (2010), afirmamos que verificar a relação entre 

essas materialidades no corpus e o dispositivo Artístico, fazem com que compreendamos os 

sentidos. Na arte contemporânea, a imbricação das linguagens ocorre para a produção de 

dizeres artísticos, e a não predominância de nenhuma constitui o dizer artístico (LAGAZZI, 

2004). O artista contemporâneo realiza uma produção por meio das 

 

possibilidades de sentidos. Esse jogo estende-se ao espectador, que como 

dissemos anteriormente, passa de uma contemplação passiva para uma 

interlocução. E, é nesse espaço que nos inscrevemos e nos instalamos como 

sujeito de linguagem, seja qual for: visual, sonora ou gestual, ou ainda, na 

imbricação material (NECKEL, 2010, p.69).  

 

 Com isso, o espectador no espetáculo busca a interlocução, por meio do 

entendimento de sua posição como sujeito leitor, sobre a obra apresentada, para que 

compreenda e construa o sentido de maneira que identifique as relações existentes da 

linguagem da dança, com a história e a ideologia. A arte, hoje, é marcada pela fluidez, várias 

técnicas e suportes são utilizados, os quais possibilitam os vários sentidos e a imbricação 

material (NECKEL, 2010). 

 O processo criativo em dança, e o processo discursivo, partem da ideia de relacionar 

os processos de criação com a exterioridade, trabalhando-as nas materialidades e na 

imbricação de linguagens. Verificamos que é possível entender as relações da memória e da 

história, no espetáculo, pois a obra nos permite o impulso para investigar seus fundamentos. 

Tratando-se de Inês podemos dizer que:  
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através de Inês somos forçados a examinar o lado mais sombrio da justiça e 

questionar o sacrifício. Vemos como o privado se torna público, como o 

pessoal se torna político, e como o indivíduo é posicionado contra o coletivo. 

É por isso que o mito e a representação da própria Inês são continuamente 

recriados, explicados e interrogados por artistas e acadêmicos.38 (JORDÃO, 

2014, p. 16, tradução nossa). 

 

  

 As manifestações artísticas sobre Inês, em nosso caso o balé, nos permitem colocar 

em suspenso a  justiça, o sacrifício, e a influência da instituição política sobre a vida pessoal e 

coletiva de mulheres, da Idade Média, perpassando séculos e os quais se fazem presentes 

ainda em diferentes contextos.  

3.3 O mito enquanto processo no ballet Murmúrios de Pedro e Inês 

 Em nosso gesto de análise, procuramos responder ao nosso questionamento que 

norteia a pesquisa: Quais as relações entre a memória e a história são tecidas no espetáculo 

Murmúrios de Pedro e Inês e que efeitos de sentidos constituem no/pelo imbricamento entre 

as linguagens no seu processo criativo? 

 A memória e a história no espetáculo são tecidas pelo uso de diferentes linguagens, as 

quais pela sua imbricação, criam redes de sentido, que revelam a permanência de uma 

memória sobre uma personagem, que é ressignificada na contemporaneidade, trazendo 

questões que podem ser discutidas relacionando o passado e o presente. Iremos verificar por 

meio dos recortes como e quais relações foram construídas, apresentando que a compreensão 

de referências sobre a temática são elaboradas no processo de criação e trazidas ao público, de 

maneira que precisam ser entendidas como inacabadas, pois as possibilidades de interpretação 

sempre irão ser alteradas com o tempo e com os sujeitos.  

 Os sentidos construídos na dança são afetados pela história, pelo equívoco, pela 

opacidade e pelo material. Entendemos a dança como língua, pois dessa forma:  

 

para que a língua faça sentido, é preciso que a história intervenha, pelo 

equívoco, pela opacidade, pela espessura material do significante. Daí 

resulta que a interpretação é necessariamente regulada em suas 

possibilidades, em suas condições. Ela não é mero gesto de decodificação, 

de apreensão do sentido. A interpretação não é livre de determinações: não é 

qualquer uma e é desigualmente distribuída na formação social. Ela é 

                                                            

38 Through Inês we are forced to examine the darker side of justice and to question sacrifice. We see how the 

private becomes public, how the personal becomes political, and how the individual is positioned against the 

collective. This is why the myth, and the representation of Inês herself, is continuously recreated, explicated and 

interrogated by artists and scholars. 



 

111 
 

―garantida‖ pela memória, sob dois aspectos: a. a memória institucionalizada 

(arquivo), o trabalho social da interpretação onde se opera que tem e quem 

não tem direito a ela; b. a memória constitutiva (o interdiscurso), o trabalho 

histórico da constituição do sentido (o dizível, o interpretável, o saber 

discursivo). O gesto de interpretação se faz entre a memória institucional (o 

arquivo) e os efeitos de memória (interdiscurso). Ser determinada não 

significa ser (necessariamente) imóvel (ORLANDI,1999, p.49).  
 

 

 Analisamos os recortes do corpus retirado do espetáculo, com o propósito de não 

apenas decodificar sentidos ali apresentados, mas mostrar como a memória e a história 

funcionam nesse discurso. A memória, como diz Orlandi (2015), é arquivo, o 

institucionalizado. Há referências históricas que solidificam as informações sobre a existência 

de Inês e sua relação com D. Pedro e isso fez com que o poder político na época, governado 

por D. Afonso intervisse por  interesses próprios e de maneira cruel assassinasse Inês.  

O trabalho histórico desenvolvido pelos sentidos, ao longo do tempo permite o 

interdiscurso. Inês foi apresentada por diferentes artistas em suas obras, as quais refletiram  a 

história de um casal que resistiu ao poder predominante na época, e os sentidos construídos 

sobre eles, que vão além dos arquivos históricos, tiveram como base produções artísticas. 

Dessa forma, os gestos de leitura são feitos pelos saberes que são provenientes de 

conhecimentos dos arquivos e das redes de sentidos construídas pela arte. 

 Para Neckel (2004), tanto o artista como o analista de discurso realizam gestos de 

interpretação. O artista faz esse movimento por meio do dispositivo sensível e analítico, já o 

analista, faz o mesmo movimento pelo dispositivo teórico e analítico. Quando o artista cria, 

não é necessário teorizar suas experiências, mas ―incorporá-la em seu ser sensível, conhecê-la 

por dentro.‖ (OSTROWER, 1990, p. 17) Interpretar o mito inesiano pelo dispositivo sensível 

é demonstrar sensibilidade sobre um acontecimento que instiga e promove reflexões sobre as 

relações e a vida humana, as quais são futilmente ignoradas por interesses políticos e 

econômicos.  

 Para que não exista um interpretação ―mec nica‖ desses fatos, não podemos 

desconsiderar o modo como circulam os efeitos de sentido e os sujeitos (NECKEL, 2004) e 

entender  o ―ponto de encontro de uma atualidade e uma memória‖ (PÊCHEUX, 2006, p.17), 

para a a construção dos discursos. Nesse espetáculo, temos o encontro da atualidade por meio 

de construções poéticas contemporâneas, que trazem as memórias em materialidades que 

formam sentidos entre si, para apresentar por meio da imbricação das linguagens, a história de 

Pedro e Inês. 
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  Gil (2004) defende que a dança não foi feita para ser compreendida enquanto detentora 

de signos próprios. Cada coreógrafo tem sua maneira de criação, por isso a consideramos 

como linguagem que detém de gestos e posturas que absorvem signos exteriores.  

 O que o espetáculo apresenta como novo, e o que faz ser considerado arte, é a maneira 

como constrói sua identidade, por meio das relações que criou entre a experiência dos 

diretores, produções contemporâneas de outros artistas e uma história, que ressoa sentimentos 

ao longo de muitos anos. A noção de autoria, dita por Orlandi (2015, p.76), nos auxilia sobre 

o trabalho feito pelos autores na produção, pois: 

 
como autor, o sujeito ao mesmo tempo em que reconhece uma exterioridade a 

qual ele deve repetir, ele também se remete a sua interioridade, construindo 

desse modo sua identidade, ele ―aprende‖ a assumir o papel de autor e aquilo 

que ele implica. A esse processo, chamei (Orlandi,1988) assunção da autoria. 

Segundo ela, o autor é o sujeito que, tendo o domínio de certos mecanismos 

discursivos, representa, pela linguagem, esse papel na ordem em que está 

inscrito, na posição em que se constitui, assumindo a responsabilidade pelo que 

diz, como diz, etc (ORLANDI, 2015, p. 76). 

 

 

No processo de autoria em arte, os domínios discursivos acontecem quando o artista 

assume lugares e remete à exterioridade com a interioridade, determinando sua identidade.  

A identidade construída no espetáculo Murmúrios de Pedro e Inês trabalha com a 

imbricação material, pois em seu resultado, ressoa ao público por meio de materialidades 

provenientes de diferentes linguagens artísticas. A primeira delas, é a instalação artística: A 

caixa dos Murmúrios, de autoria do arquiteto Pedro Crisóstomo. O objeto acompanha o ballet 

em suas apresentações e fica exposto propondo uma extensão do palco para as artes plásticas. 

Sobre a peça, o arquiteto nos diz:  

 

a instalação apresenta-se como o resultado da fusão de duas leituras sobre 

dois universos com referenciais espaço-temporais marcados e distintos: a 

primeira sobre o universo em torno do mito amoroso de Pedro e Inês, e a 

segunda sobre o universo contemporâneo do coreógrafo. Transportando-nos 

inevitavelmente para memórias que se materializam, ocupando os diferentes 

espaços do dispositivo, mais ou menos labirínticos, a elas associados.39 

(CRISOSTÓMO, 2018). 
 

 

                                                            

39 Algumas imagens, informações e depoimentos sobre o espetáculo  foram disponibilizadas pelos autores por e-

mail, compondo nosso arquivo pessoal, não disponível online.  
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Imagem 32: Instalação Caixa de Murmúrios, 2018 

Fonte: Facebook 

 

A proposta do arquiteto nessa instalação é mostrar como as redes de sentido se fazem 

presente entre a história e as memórias do mito inesiano, com o contemporâneo, na obra 

coreográfica.  A segunda materialidade, que trazemos é a coreografia, a qual foi elaborada por 

Fernando Duarte e apresenta uma forma atual e moderna de representar um clássico da 

história portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A música como terceira materialidade, é de autoria de dois grandes compositores 

contemporâneos portugueses, Fernando Lopes-Graça (1906 – 1994) e Bernardo Sassetti, 

(1970 – 2012). Fernando, possui em sua homenagem uma estátua, feita pelo escultor Rui 

Fernandes, na cidade de seu nascimento Tomar, em Portugal, a qual em sua descrição diz: 

―Fernando Lopes-Graça, compositor, maestro e pedagogo. Cidadão livre, coerente e vertical. 

Imagem 33: Criação coreográfica 

Fonte: Facebook 
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Artista e apaixonado pela matriz cultural de seu povo. Está acompanhado de seu amigo de 

inf ncia e poeta Nini Ferreira.‖ 

 

 
Imagem 34: Estátua em homenagem a Lopes-Graça 

Fonte: Wikipedia 

 

Os figurinos foram elaborados pelo figurinista José Antonio Tenente. Verificamos que 

durante o espetáculo há troca e uso de adereços conforme as sequência, momentos e as 

narrativas propostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente, temos o bailarino interpretando Pedro, sua vestimenta é composta por 

calça e camisa, ambas da cor preta. Inês veste um vestido longo, de veludo, e um adereço no 

pescoço, e as sapatilhas de ponta. 

 

 

 

 

 

Imagem 35: Croqui, Vestido Inês 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Logo após, apenas Inês altera o figurino para um vestido branco, de tecido leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há o momento em que um tecido com uma transparência preta é sobreposto ao seu 

rosto, e retirado logo após. Esse mesmo lenço é segurado depois por Pedro, que em seguida 

veste o manto vermelho para as sequências finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 37: Figurinos II 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem 38: Sequência de Figurinos III 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem 36: Figurinos I 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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E por fim, Inês retorna com o mesmo vestido inicial porém com os cabelos soltos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada troca de figurino está associada a determinados momentos da narrativa e aos 

momentos históricos, que nos contam os principais acontecimentos sobre a vida do casal. 

Com isso, buscamos analisar como determinados efeitos de sentidos tornam-se possíveis, por 

meio da relação entre memória, história, e as materialidades, entre elas, os figurinos.  

 

 

                                     
Imagem 40: Capa do livro Flores 

Fonte: Amazon 

 

A obra de Afonso cruz promove, no espetáculo, a imbricação da dança com a 

literatura. Os textos escolhidos para o espetáculo fazem referência a Inês, os quais são 

Imagem 39: Figurinos IV 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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proferidos pela personagem Margarida Flores. No livro, essa personagem é a paixão da 

juventude de Manuel Ulme, o protagonista, que se tornou cantora de Fado, e viveu no período 

do Salazarismo
40

, e  quem remetia a Ulme um ódio, pois o culpava por ter a denunciado à 

polícia na época da ditadura.  A obra se faz a partir de acontecimentos que permeiam os 

personagens, como crises de relacionamento, a morte de um pai, e a necessidade do resgate da 

memória. O autor desenvolve em suas outras obras uma poética em torno das noções do que 

somos a partir de uma memória coletiva e individual. O diálogo criado entre os personagens 

nesse livro, descreve suas inquietações sobre o que nos resta diante da morte.  

Poderíamos também ver como na obra, em sua totalidade, ressoam efeitos de sentidos 

de que a história de Pedro e Inês foram construídos ao longo dos anos. Porém,  nos detemos 

apenas na análise dos efeitos de sentidos dos textos que foram proferidos no espetáculo, e 

como a musicalidade presente nas palavras, contribuiu para que a língua portuguesa fosse 

colocada em cena.  

As relações entre as materialidades discursivas na formulação do discurso artístico e 

na elaboração da instalação artística, composição coreográfica, música, figurinos e literatura, 

sinaliza para os movimentos entre Tecedura e Tessitura (NECKEL, 2004),  os quais definem-

se: ―Tecedura (fios entremeados das redes de memória formada por diferentes materialidades) 

e Tessitura (modo estrutura da matéria significante) que a imbricação material produz 

sentido.‖ (NECKEL, 2010, p.143) Essa relação, ainda segundo a autora ocorre entre a matéria 

histórica e a matéria plástica, a qual se dá pela estrutura da linguagem. 

A Tecedura, presente nas materialidades discursivas do espetáculo, mobiliza a 

memória da história de Pedro e Inês, a qual atravessa o tempo e é ressignificada pelas novas 

formas de apresentação desses efeitos de sentidos. Já a Tessitura é o movimento de 

organização dessas memórias para estruturar os dizeres, de forma parafrástica, recuperando 

sentidos e os mostrando de forma heterogênea nas formas do visual/ gestual/ sonoro e verbal, 

mencionadas.  

Sabendo dessas importantes relações tanto para compreensão, como para autoria de 

uma obra artística, temos que considerar também a sua singularidade e o resultado que essas 

construções de sentidos e materialidades geraram. Para Ostrower (1990, p.222), ―jamais o 

mesmo conteúdo poderia ser formulado de outra maneira. Uma maneira diferente já 

                                                            

40 “O Salazarismo, governo de inspiração fascista liderado por Antonio Salazar desde a década de 

1930 em Portugal, foi uma das mais duradouras ditaduras da Europa.‖ Dispon vel em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/historiag/salazarismo.htm>   

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/salazarismo.htm
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implicaria um conteúdo diferente. Pois a forma artística, tal como a encontramos articulada na 

obra, é sempre a forma última, e única. De um determinado conteúdo.‖ 

   nálise de Discurso não é um ―nível diferente de análise, mas um ponto de vista 

diferente, que instaura o seu objeto de conhecimento, diferente do da lingü stica imanente.‖ 

(ORLANDI, 1984, p. 15). Colocamos sob análise a imbricação das linguagens para 

compreender como o trabalho da memória e da história constituem sentidos no processo 

criativo e em seu resultado final. Por meio dos recortes escolhidos, não pensamos em somente 

descrevê-los a n vel técnico, mas ―pensar na relação simbólica, nas condições de produção de 

sentido que se dá no batimento estrutura e acontecimento.‖ E ―compreender o funcionamento 

da materialidade significante.‖ (NECKEL, 2010, p. 73). 

O arquivo constituído para análise é parte de uma construção política, sócio-histórica 

determinada por uma formação social, tendo em vista que ―olhar para os arquivos dispon veis 

sobre dança e sobre o corpo na/da/que dança exige que se considere a opacidade do arquivo e 

sua historicidade.‖ (REHM, 2015, p.29) Não apenas na dança, mas na arte em geral, as forma 

expressivas que representam e fazem essas ligações devem ser entendidas como linguagem 

que condensa experiências de maneira poética (OSTROWER, 1990). 

A dança se materializa em gestos corporais, que produzem efeitos de sentidos pelos 

movimentos e por sua relação com o espaço, o tempo,  história que, juntamente com a 

criatividade artística, decorrente das experiências que ―são conteúdos essencialmente 

vivenciais e existenciais”. (OSTROWER, 1990, p.7 grifo da autora), além de fazer com que 

esses movimentos sejam significados dentro de uma cultura. Nesse sentido,  

 

a dança é a linguagem corpórea de cada pessoa que significa 

principalmente a existência de movimento no corpo. Sabemos que o 

fundamental da dança é a imagem e a sua configuração no espaço, 

significando dentro de uma cultura. Dessa forma, o discurso da dança, pela 

historicidade, se filia a uma tradição em que ele é produtivo para a cultura. 

Ele é produtivo no sentido que já existe uma certa tradição cultural na 

sociedade (FERREIRA & ORLANDI, 2001, p. 91). 

 

 Nem todos os gestos produzem uma transparência, assim como nem todos os 

elementos cênicos são homogêneos, mas  permeados pela ambiguidade.  lém disso, ―é na 

relação entre movimento corporal, sujeito e espaço que os sentidos da dança se constituem, 

fatalmente imbricados a determinadas condições de produção.” (AZEVEDO, 2012, p. 05). 
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 As materialidades gestuais e visuais do espetáculo chegam até nós por meio de 

gravações. A experiência acessível ao espetáculo pessoalmente, com certeza iria promover 

diferentes efeitos de sentido e emoções, porque ―por mais úteis que sejam fotografias e 

reproduções, deve ficar claro que elas jamais poderão substituir as próprias obras. E muito 

menos substituirão na experiência de arte.‖ (OSTROWER, 1990, p. 222). Por retirarmos 

nosso corpus e realizarmos frames instantâneos do vídeo para análise, e fotografias, 

destacamos que a nossa função enquanto analistas é fazer a fotografia e a imagem 

significarem 

 

para isso deve-se colocá-la em uma espécie de relação de atualização com 

outros elementos relativos à representação  (restos, traços, descrição, 

texto...). Fazer significar as fotos será então a tarefa do analista: ele as 

considera tanto como documento como obra de arte autônoma. Ele se 

esforça ao mesmo tempo para ―desestetizar‖ as fotos art sticas salientando 

sua dimensão documentária e apreciar a estética fotográfica para imaginar o 

que essa visão revela do objeto produzido (PAVIS, 2011, p.37). 

 

A dança é, portanto, uma obra que está em constante movimento por sofrer alterações 

devido tanto a fatores externos, dentre eles, o próprio corpo dos bailarinos, que sofre 

modificações de uma apresentação para outra. Destacamos essas imagens, não de uma 

maneira superficial, tendo em vista que 

 
a questão da imagem encontra assim a análise de discurso por outro viés: não 

mais a imagem legível na transparência, por que um discurso a atravessa e a 

constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória 

―perdeu‖ o trajeto de leitura (PÊCHEUX, 1999, p. 55). 
 

  Lemos as imagens para buscar os discursos que estão atravessados, identificando os 

sentidos que ali foram construídos pelos autores.  Os efeitos de sentidos inseridos na produção 

desse espetáculo podem ser vistos discursivamente como uma ―deriva da sua relação com a 

memória (saber discursivo), interdiscurso.‖ (ORL NDI, 2012, p. 15). Os autores, relacionam 

o significante com a exterioridade, por meio das materialidades. Ou seja, o diretor-coreógrafo, 

visto como autor exerce: ―uma posição de filiação de sentidos, nas relações de sentido que 

vão se constituindo historicamente e que vão formando redes que constituem possibilidades 

de interpretação.‖ (ORL NDI, 2012, p. 15). 

 O corpo, como um dispositivo analítico e como noção no meio artístico, tornou-se 

mais evidente no século XX, pois passou ―da condição de objeto da arte para a de sujeito 
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ativo e de suporte da atividade artística. No decurso do século XX ocorre uma des-realização 

das obras em benef cio do corpo enquanto ve culo da arte e das experiências art sticas.‖ 

(COURTINE, 2017, p. 558). 

 Esse mesmo corpo significa como suporte e matéria para diferentes maneiras de 

expressão, também torna-se acesso para visualização do sujeito, e da cultura que o constitui. 

Torna-se um: ―corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro. O corpo que se expõe e que 

busca se tornar inescrutável, inapreens vel‖ (FERREIR , 2011 p. 177). Tornar-se 

inapreensível no sentido de o corpo tornar-se o próprio sentido, não sendo apenas um suporte 

de referências exteriores.  

 Esse mesmo corpo que agora permite-o considerar como suporte e matéria para 

diferentes maneiras de expressão, também torna-se acesso para visualização do sujeito, e da 

cultura que o constitui. Torna-se um: ―corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro. O 

corpo que se expõe e que busca se tornar inescrutável, inapreens vel‖ (FERREIR , 2011 p. 

177),  tornar-se inapreensível no sentido de o corpo tornar-se o próprio sentido, não sendo 

apenas um suporte de referências exteriores.  

Se fôssemos partir apenas de uma análise descritiva seria em vão, pois o seu sentido 

não pode ser inteiramente expresso apenas por palavras, pois o movimento é que leva até o 

encontro dos sentidos, porque: ―a dança não exprime portanto, o sentido, ela é o sentido 

(porque é o movimento do sentido).‖ (GIL, 2004, p.79 grifo do autor) 

 Iniciamos agora as análises dos fragmentos do arquivo sobre o espetáculo. Os recortes 

foram pemitidos pelo acesso ao material em vídeo. Quando analisamos trechos de uma obra 

também se faz possível a coleta de um grande número de informações, as quais irão nos 

auxiliar a verificar os sentidos, porque: ―O v deo restitui o tempo real e o movimento geral do 

espetáculo. Ele constitui a mídia mais completa para reunir o maior número de informações, 

particularmente sobre a correspondência entre os sistemas de signos e entre a imagem e o 

som.‖ (P VIS, 2011, p.37). 

 A temática, como já comentada, faz parte da cultura portuguesa, e possui um desfecho 

trágico ao qual permite reflexões sobre as relações humanas, o corpo da mulher, e a 

determinação política sobre os corpos. A história de Pedro e Inês é amplamente conhecida em 

outros países, pois faz parte de um dos cantos da obra de Camões, Os Lusíadas. Pela sua 

relevância cultural, segundo Jordão (2014), as crianças das escolas portuguesas, são 

introduzidas à história de amor inesiana, a partir do quarto ou quinto ano escolar, quando 

aprendem sobre história de Portugal:  
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significativamente,  eles aprendem que Inês era a Rainha de Pedro I (não 

Blanca ou Constança, as suas esposas legítimas, ou a dona Teresa Lourenço 

que era mãe de Dom João I), e que os túmulos esculpidos no Mosteiro de 

Alcobaça são monumentos ao grande amor deles. (JORDÃO, 2014, p.5, 

tradução nossa) 
41

 . 

 

Por considerarem Inês como rainha, entende-se que apesar de sua morte, 

culturalmente, aos poucos,  ela foi sendo valorizada e colocada em uma posição que ia contra 

o poder vigente de sua época, a tornando símbolo de resistência. No ensino médio, sua 

história novamente é relembrada, pelo poema de Camões, com estudos comparados a outras 

narrativas semelhantes, como Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Aberlardo e Heloise. Os 

estudantes: ―irão avaliar os amores de Inês e Pedro, com o seu adultério, vingança sangrenta e 

necrofilia, firmemente ao lado das outras lendas de amantes trágicos.‖
42

 (JORDÃO, 2014, p.5, 

tradução nossa). 

 As formas não-verbais não descartam a ideia de que não podem ser lidas, ao mesmo 

tempo possibilitam ao leitor, um olhar multidirecional. (SOUZA, 1998) e isso permite a nossa 

leitura e reflexão por meio das imagens instantâneas retiradas do arquivo em vídeo. Para 

entender a arte podemos partir de uma perspectivas individual  e nos direcionar a elementos 

provenientes da história e da memória, os quais permaneceram. Segundo Ostrower (2008, 

p.21): ―Cada um de nós pensa e imagina dentro dos termos de sua l ngua, isto é, dentro das 

propostas de sua cultura. Quando se fala, recolhe-se desse acervo, de língua e de propostas 

poss veis, uma determinada parte que corresponde à experiência particular vivida.‖ 

   história de Pedro e Inês como temática art stica ―é uma narrativa espetacular que 

funde fatos e ficção históricos e é frequentemente recontada para consolidar o mito [...]
43

  

(JORDÃO, 2014, p.4, tradução nossa). No espetáculo, verificamos que sua história é 

recontada e sua imagem como mulher, mãe, rainha morta, é ressignifcada. E é justamente por 

esses sentidos que Inês: ―encarnou os motivos de amor, beleza, inocência e saudade que os 

                                                            

41 Significantly, they learn that Inês was Pedro I’s Queen (not Blanca or Constança, his legitimate wives, or the 

mistress Teresa Lourenço who was the mother of Dom João I), and that the sculpted tombs in the Monastery of 

Alcobaça stand as monuments to their great love.    

42 ―Will rank the loves of Inês and Pedro, with its adultery, bloody revenge and necrophilia, firmly alongside the 

other legends of tragic lovers.‖ 

43 ―Is a spectacular account that conflates historical fact and fiction and is frequently retold to consolidate the 

myth.” 



 

122 
 

portugueses acharam tão necessário escrever e reescrever sua identidade até os dias de 

hoje.‖
44 

(JORDÃO, 2014, p.14 – 15, tradução nossa). 

 A sequência de cenas que o espetáculo nos mostra, acontece por meio da imbricação 

das materialidades significantes, as quais fazem referência aos momentos e sequências dos 

acontecimentos relacionados ao que ressoa sobre a história de Pedro e Inês. Os primeiros 

momentos são compostos pelo solo do bailarino, o qual permanece sozinho interagindo com 

os objetos do cenário – quatro pequenos bancos e duas cadeiras, por meio dos gestos, pela 

movimentação verificamos o quão infeliz Pedro e de certa forma perdido, se encontrava. 

 Nesse primeiro fragmento, vemos que o trabalho da iluminação traz uma atmosfera de 

escuridão, tristeza, e solidão. A música também contribui para ressoar melancolia. Logo em 

seguida, Pedro interage com os objetos, mas sempre demonstrando certo peso, remetendo-o a 

uma figura de homem desanimado, triste e em busca de algo para preencher o vazio.  

 Os objetos no espetáculo podem ser tratados ―como cenário ou como adereço, ou 

como obra plástica, mas a categorização é decisiva para a compreensão da representação.‖ 

(PAVIS, 2011, p.174) Aqui entendemos que esses objetos constituem o cenário. As cadeiras, 

são manipuladas pelos bailarinos e tornam-se mais do que um adereço pois em momentos traz 

sentidos que remetemos para outro personagem da história.  Consideramos por objeto:  

 

tudo que não é o ator e que representa na cena os acessórios, os cenários, os 

telões e mesmo os figurinos, constitui por natureza, no palco, um material 

flexível, manipulável, mutável quase que por definição (BOUCRIS, apud. 

PAVIS, 2011, p.174). 

No início, a interação com objetos era realizada apenas com os bancos, porém, depois 

foram trazidos em cena mais duas cadeiras pretas, as quais destacavam-se pelo seu tamanho 

maior do que os bancos, e a posição central, que foram colocadas. Essa aproximação e os 

gestos sobre a cadeira nos remetem aos sentidos do momento em que Pedro busca pela 

presença de alguém, ou até mesmo pela sua própria felicidade, a companhia a qual precisava 

em sua vida.  

 

 

 

 

                                                            

44 ―Incarnated the motifs of love, beauty, innocence, and saudade that the Portuguese have found so necessary 

to write and re-write their identity to the present day .” 
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Essa interação e presença de cadeiras, nos remete ao local, onde a realeza na época 

usualmente ficava, além de mostrar algo que infelizmente nunca foi realizado, a presença de 

Inês ao seu lado, como rainha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Alcobaça, cidade onde se situa-o mosteiro que abriga os túmulos de Inês e Pedro, 

há um Jardim, denominado Jardim dos Amores, o qual é composto por três esculturas, de 

autoria de Thierry Graça e Renato Franco que integram a paisagem urbana da cidade. O 

coração, escultura em madeira, como pode ser visto nas imagens a seguir é o símbolo da 

cidade de Alcobaça, e os  dois tronos em pedra, nos remetem aos lugares de Pedro e Inês, que 

nunca foram ocupados.  

Os dois tronos não possuem elementos claros nem masculinos nem femininos, por isso 

as pessoas ao visualizá-las podem imaginar o que cada um pode ser. A presença dos tronos 

vazios, assim como no espetáculo, nos remete a um lugar vazio, que não foi preenchido, 

justamente pelo assassinato de Inês.   Restando apenas a memória de algo que poderia ter 

acontecido.  

 

Imagem 42: Pedro lamentando a presença de Inês no trono 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem 41: Sequência - Solidão de D. Pedro 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Imagem 43: Esculturas no Jardim dos Amores I 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Imagem 44: Esculturas no Jardim dos Amores – Frontal 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Em outro momento do espetáculo, temos a entrada da bailarina, Solange Melo, que 

representa Inês. A sua chegada ao local é realizada pelo centro da plateia.Nesse momento, a 

música se faz pelo texto, proferido por gravação, realizada pela própria bailarina interpréte. 

Quando tratamos a voz, como música, nos baseamos no que Frize (2011), diz: ―É preciso 

chamar música o conjunto de todos os elementos e fontes sonoras: os sons, os ruídos, o meio 

ambiente, os textos (falados ou cantados), a música gravada (irradiada por alto-falante) etc.‖ 

(FRIZE, apud. PAVIS, 2011, p.130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 45: Chegada de Inês ao palco 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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A voz do autor, em torno da bailarina: 

não pode ser dessassociada do corpo, do qual é um prolongamento, e do 

texto linguístico que ela encarna ou pelo menos leva. Pensamos que seria útil 

tratá-la juntamente com a música, os ruídos e o ritmo. Mas todo o universo 

sonoro, por mais coerente que seja, só consegue se manifestar no espaço-

tempo das ações cênicas e em relação com todos os outros elementos da 

representação (PAVIS, 2011, p.121). 

 

O uso da voz no espetáculo se manifesta relacionando-se com as demais 

materialidades artísticas, pois traz efeitos de sentidos do texto literário dito, construindo 

efeitos de sentidos pelo trabalho realizado nos entremeios com as demais expressões 

artísticas, tal como ocorre na Análise de Discurso, que não complementa, nem prenche 

espaços vazios, mas considera a exterioridade e a memória, mais precisamente o que se 

repete.  

Em outro momento do espetáculo, temos a voz de ambos os bailarinos, os quais falam 

sobre a morte, e dúvidas sobre essa existência, instaurando redes de memória entre os 

elementos contemporâneos ditos no texto, e a nessecidade de entender que é possível apesar 

de todas as ―escuridões‖ iluminar o mundo, despertando e direcionando a construção da 

dança, como um discurso. A história de Inês, por meio desse recorte, dá visibilidade ao que se 

repete nas relações humanas, mostrando os conflitos, as imposições e todas os traumas 

sofridos que apesar de fazerem  parte do passado, ressoam na dança como discurso.  

 

INÊS: Talvez haja uma corda pendurada em todos os pescoços, talvez o 

futuro seja uma flor deitada num caixão, talvez as nossas ambições sejam 

programas de televisão coloridos, talvez nos doam as esperanças, talvez nos 

deitemos todas as noites como o entrecosto nas montras do talho, talvez nos 

falte a saliva nas palavras, talvez nos rasguem os ossos como papel, talvez a 

chuva só exista dentro do nosso corpo, talvez... 

PEDRO: E, porém, iluminamos o mundo. Existe um caos, uma escuridão, 

mas o mundo, o mundo só existe quando apontamos uma chama na sua 

direção e o incendiamos (CRUZ, 2016, p.206). 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Imagem 46: Inês e Pedro 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Nesse momento, Inês já está com um figurino diferenciado, com tecido leve e branco, 

que constitui efeitos de sentidos de momentos de plenitude e serenidade na história, 

significando que apesar de todas as repressões impostas pelo governo, ambos tentaram 

enfrentar o caos. Nessa materialidade discursiva, ressoa o que vem da história e se repete em 

outras obras, que é o sofrimento de Inês de Castro e de Pedro pela impossibilidade de 

permanecerem juntos. Ressoa também a luta empreendida por Pedro para a imortalização de 

Inês e do amor dos dois. 

O figurino gera efeitos de sentidos entre a sua materialidade e os efeitos estéticos que 

se constituem pela narratividade, dada pela dança. Para Barthes, o ―bom figurino de teatro‖ 

deve ―ser material o bastante para significar e transparente o bastante para não constituir seus 

signos em parasitas...‖ (B RTHES, apud. P VIS, 2011, p.164) e, além disso, torna-se ―uma 

cenografia ambulante, um cenário trazido à escala humana e que se desloca com o ator.‖ 

(PAVIS, 2011, p. 165). 

 A sequência de cenas a seguir revela os momentos de angústia, súplica e terror que 

Inês sofreu, por meio das relações entre o gesto, os objetos e os figurinos. Esses efeitos de  

sentidos ressoam, trazendo ao público o contato com o momento de tristeza e injustiça, 

aplicados a uma mulher, que segundo a história repete, é inocente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A iluminação utilizada contribui para a dramaticidade e plasticidade das cenas. 

Percebemos na variação de tonalidades usadas, acontecimentos distintos. Acima, temos o 

momento da súplica, em tons claros, já na imagem abaixo, é o momento em que Inês é morta. 

Pelo posicionamento e uso do corpo e da luz identificamos a sua representação.  

 

  

 

Imagem 47:  Sequência - Sofrimento de Inês 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Segundo Pavis (2011, p. 179), ―  iluminação ocupa um lugar chave na representação, 

já que ela a faz existir visualmente, além de relacionar e colorir os elementos visuais (espaço, 

cenografia, figurino, ator, maquiagem), conferindo a eles, efeitos estéticos que traduzem 

emoções. Para que a obra alcance os efeitos estéticos - os quais realizam combinações entre as 

escolhas cromáticas provenientes da cenografia, figurino e iluminação, os artistas tem o 

objetivo de alcançar o efeito pretendido para que um recurso estético não aniquile ou 

obscureça o efeito do outro. 

O texto e as sequências coreográficas posteriormente ressoam Inês morta. Por meio da 

leitura do seguinte trecho, vemos uma mulher silenciada, a qual pede para que seja resgatada e 

colocada em sua posição de rainha. No mesmo fragmento, há efeitos que sugerem  esperanças 

de que pelo amor, sua vida novamente será restaurada, superando as injustiças sofridas por 

meio do encontro e da troca de palavras com D. Pedro:  

 

ainda espero que um ato de amor me resgate da tumba, me eleve à minha 

condição natural, a de rainha. Já não tenho voz para cantar a minha 

ressurreição, mas tenho uma fé inquebrantável no destino. Se sou a Inês, 

erguer-me-ei da morte através do amor, a minha pele rejuvenescerá, a minha 

boca verterá os mesmos beijos, o palácio que a minha voz sabia construir ao 

cantar será uma realidade de granito, com torres a espetarem-se no céu, 

levantar-me-ei do chão e do esquecimento com uma coroa [...] trocaremos as 

mesmas palavras espessas ao ouvido um do outro (CRUZ, 2016, p.210, grifo 

nosso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 48: Assassinato de Inês 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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A iluminação também constitui efeitos de sentidos nos espectadores, os quais terão 

sensações, por meio do uso de tons cromáticos (cor)  e da luz (clareza): os ―quentes para uma 

sensação agradável; frios para suscitar a tristeza; médios para uma impressão neutra e calma.‖  

(PAVIS, 2011, p.180) A luz torna-se a responsável por criar efeitos sobre o espectador, além 

da sua construção emocional:  

 

as imagens mentais produzidas lhe serão, senão mais compreensíveis, pelo 

menos melhor ligadas à utilização objetiva das cores. Eles levarão em conta 

igualmente a escuta musical, os momentos oníricos ou de devaneio e de 

atenção flutuante, pois escuta e sonho suscitam igualmente cores (PAVIS, 

2011, p.180). 
 
 

O encontro de Pedro com o corpo já morto de Inês se faz por meio de figurinos 

diferentes. Pedro, agora rei, veste o manto vermelho, e Inês retorna com o vestido inicial. Há 

uma interação com as cadeiras, representado que Pedro traz Inês como rainha, resgatando-a da 

tumba, ressoando o desejo de Inês descrito no texto anterior. Nesse momento, memórias que 

pertencem à história portuguesa e ao mito construído em torno desse episódio: a rainha 

coroada depois de morta ecoam ao espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 49: Inês Morta. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem 50: Pedro e Inês Morta 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Cada sujeito irá levar para si, de acordo com sua posição, conhecimento e cultura o que 

viu durante a obra. Por meio das memórias e dos discursos que retornam para cada sujeito, a 

interpretação e os efeitos de sentido dependem da inscrição dos sujeitos em formações 

discursivas, tendo em vista que de acordo com Pêcheux (1997, p. 146) ‖o sentido não existe 

em si mesmo [...] mas, ao contrário, é determinsado pelas posições ideológicas que estão em 

jogo no processo sócio-histórico‖.    dança articula-se às memórias e discursos que retornam 

a partir de sujeitos e das condições de produção de cada discurso.   

 

Imagem 51: Pedro coroa Inês morta 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

―E trocaremos as mesmas palavras espessas ao ouvido um do outro‖, é o final do 

fragmento do texto falado anteriormente, que se repete, trazendo em seguida as últimas 

sequências de movimento do espetáculo. Essas sequêrncias revelam revelam o momento em 

que Pedro enterra sua amada, e constrói ao mesmo tempo para si o próprio túmulo em frente à 

Inês. As últimas palavras ditas no espetáculo promovem relações de sentido com a promessa 

de Pedro, ao fazer os túmulos situados em frente um do outro, para que quando levantassem, 

no dia do juízo final, se olhassem novamente. O que repete e instaura redes parafrásticas entre 

a dança ―Murmurios de Pedro e Inês‖ e os demais discursos diz respeito à coroação dela como 

rainha, o juramento de amor eterno e à referência à ressureição que se sustenta no enunciado 

― té o fim do mundo‖.   

A posição dos bailarinos, as sequências de movimento e a incidência e formato da luz, 

nos remetem ao Mosteiro de Alcobaça, e os túmulos que lá estão, presentes nas imagens a 

seguir. Na primeira sequência, Pedro está olhando Inês, e logo em seguida, deita-se, 
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constiuidno efeitos de sentidos de que agora encontrou a morte, assim como Inês e a 

possibilidade de ficar junto dela para sempre até ―o fim do mundo‖ e de poder, no dia da 

ressureição, encontrar-se com ela, ―olhos nos oilhos‖. Esse é o mito do amor eterno que 

sensibiliza e emociona não os portugueses, mas também, a comunidade artística do mundo 

todo. 

 
Imagem 52: Pedro olhando o túmulo de Inês 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

 

Imagem 53: Inês e Pedro mortos 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

Imagem 54: Túmulos de Inês e Pedro 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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A dança Murmúrios de Pedro e Inês, na perspectiva discursiva, significa pelo que se 

repete, pelo que rompe com essa repetição e instaura o novo, pelo processo da polissemia. 

Segundo Orlandi (1996), trata-se de um discurso predominantemente lúdico, pois permite a 

reversibilidade entre sujeitos, sendo que o espectador pode colocar-se no lugar do ‗outro‘, do 

que produziu a peça. O mesmo ocorre com o produtor, que se coloca no lugar do espectador e 

redireciona a produção de modo a produzir efeitos que o emocionem e o envolvam.  Vale 

destacar que o mito só existe pelo que se repete e pelos efeitos que constituem os sujeitos, 

especialmente, em materialidades artísticas.  
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EFEITOS DE CONCLUSÃO 

 

Na perspectiva discursiva, os textos e discursos não se fecham, tendo em vista que o 

trabalho se constitui por meio de processos discursivos e não se busca o conteúdo, mas os 

processos que instauram determinados efeitos de sentidos e não outros.  É assim, que nessa 

dissertação, centramos as nossas discussões em Inês de Castro, não como indivíduo, mas 

como sujeito-mulher que viveu na Idade Média e tornou-se mito porque continuou a 

emocionar e a fazer sentidos para sujeitos em todos os tempos. 

A grande questão que se coloca em relação à Inês de Castro é a razão de sua memória 

permanecer viva durante tantos séculos e de, apesar das transformações sociais, políticas e 

históricas da vida da humanidade, ela continuar a emocionar e a ser produtiva, segundo Sousa 

(1997), não só na arte portuguesa, mas também de toda a Europa. Conforme destacamos em 

nossa dissertação, Inês de Castro não é produtiva na História, tendo em vista que ocupou um 

lugar de pouco destaque, por muitas razões, sendo a primeira delas decorrente do fato de ser 

mulher e de a mulher não ter muita voz. Em segundo lugar, em vida ela foi apenas o grande 

amor de D. Pedro. 

         De acordo com Vasconcelos (2004) e Sousa (1997) sua memória teria desaparecido se 

D. Pedro não a tivesse retirado de Coimbra e a levado em grande cortejo para Alcobaça, onde 

construiu dois túmulos, um destinado a ela e outro para ele, selando o pacto de amor eterno. 

Há, também, narrativas em torno de sua coroação e do castigo imputado por D. Pedro aos 

assassinos de Inês, além da ―Quinta das Lágrimas‖, em Coimbra, que mantém viva essa 

memória e mostra Camões (2000), grande poeta português, que a imortalizou em ―Os 

Lus adas‖, referindo-se ao Rio Mondego e a Fonte que surgiu devido às lágrimas daquelas 

que choraram a morte de Inês.  

 Apesar de não haver muitos registros históricos sobre Inês de Castro, ela se 

concretizou por meio do que foi feito na arte, dos efeitos políticos e sociais desencadeados 

pelo comportamento de D. Pedro, quando Rei e do desespero relatado em muitas obras 

evidenciado por ele, tentando ‗atar‘ sua vida a de Inês de Castro, mostrando concretamente 

que ela ‗era rainha‘, pois houve um casamento. Esse discurso é tão presente em Portugual e 

no mundo, que Castro é chamada de Rainha de Portugal, destacando-se entre as demais 

rainhas. Concretamente, ela está presentificada em um túmulo na Igreja de Alcobaça, perto do 

altar, como se fora santa, além de mártir. 
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Na pesquisa, verificamos a contribuição da teoria discursiva para os estudos sobre arte e 

como a construção de sentidos em torno da imagem de Inês de Castro foi sendo construída 

pela rede de memórias, pela qual a arte tornou-se responsável por materializar. As relações da 

memória e da história são tecidas no espetáculo pela forma como os artistas escolheram 

dispor toda a confluência de elementos cênicos de sua obra. A escolha da cenografia, que traz 

cadeiras e bancos representa em si uma relação com espaços urbanos, como o jardim do amor 

em Alcobaça, assim como nos remete a sentidos da realeza. Além disso, verificamos como o 

figurino escolhido, a iluminação e a sequência coreográfica trazem ao espectador sentidos que 

foram ao longo do tempo apresentados por outras manifestações artísticas, remetendo-nos que 

as escolhas feitas no processo de criação, estão atreladas ao mesmo processo discursivo, os 

quais se sustentam na memória, história e na ideologia de outras obras já existentes.  

No primeiro capítulo, apresentamos a Análise de Discurso como disciplina de 

entremeio, a qual possibilita entender as relações entre a história, memória e a arte. Por essas 

relações verificamos como a figura mítica de Inês sustenta-se por meio de discursos, 

memórias/documentos, história, em diferentes artefatos discursivos. Por meio de seu 

funcionamento, sinalizamos uma imagem de um sujeito mulher, que se faz presente por meio 

da memória. Discutimos, também, a arte por meio do simbólico e do discursivo, considerando 

o político. Com isso, identificamos que Inês é singular pois é sustentada pela arte, pois na 

história não possui a mesma relevância, evidenciando o trabalho da memória, e da repetição, 

por meio das relações interdiscursivas presentes nas manifestações artísticas.  

O recorte escolhido para as discussões, ou seja, as unidades discursivas que 

apresentamos nas análises foram desafiadoras, pois tratamos de uma personagem que está 

presente em uma vasta quantidade de produções, desde o século XIV. Isso nos diz sobre sua 

importância para a cultura portuguesa, e nos instiga a perceber sobre o corpo da mulher nesse 

período, conhecimentos socias, políticos e ideológicos.  

A AD nos possibilitou ver a arte e a cultura, atreladas ao social, político e ideológico e 

isso nos permitiu apresentar uma temática já tão conhecida ressignificando sentidos pré-

existentes e trazendo-os para a contemporaneidade. Sabemos que os sentidos pertencentes as 

obras visualizadas na pesquisa surgiram de relações as quais foram construídas com saberes 

sócio-históricos.  

Além disso, a pesquisa nos permitiu refletir que a arte também tem o papel de dar 

espaço, voz e denunciar para e por quem está a margem da sociedade – no nosso caso, uma 

mulher da Idade Média e tantas outras que continuam sendo submissas a decisões 



 

134 
 

governamentais. Entendemos que ao longo da história, por meio da arte, temáticas como essa 

continuam sendo ressignificadas e isso contribui para o entendimento de acontecimentos do 

passado e de como eles continuam ressoando sentidos e ações no presente.  

Por fim, finalizamos o primeiro capítulo com a compreensão sobre as implicações da 

história, memória e arte nos processos de interpretação dos discursos, considerando que a AD 

não é um método que direciona para uma compreensão superficial, mas, que coloca em 

evidência processos da construção de uma significação sobre a existência e relacionamentos 

de sujeitos, nos fazendo pensar em como nós analistas podemos contribuir para análise de 

manifestações culturais como esta.  

No segundo capítulo, trouxemos o aprofundamento sobre a ideia da personagem 

enquanto mito, consideramos Inês, a partir de estudos filosóficos e discursivos, por tratar dos 

entremeios existentes que possibilitaram uma discussão em torno de uma temática artística, e 

nos permitiram colocar em evidência como esse mito possibilita diferentes narrativas e 

interpretações, as quais atravessam a história por meio de manifestações poéticas. A arte, traz 

em suas formas, acontecimentos que nos dão visibilidade à realidades que podem gerar 

distinstas formas de reflexão.  Com isso, devemos olhar para obras e considerar as memórias 

que são tecidas por meio das materialidades discursivas apresentadas. 

Discutimos também o silenciamento que oculta a presença de mulheres nos registros 

históricos. Consideramos Inês, como sujeito-mulher a qual foi atravessada por dimensões 

políticas, de poder, que exerceram total decisão sobre seu corpo e vida. Compreendemos 

sobre como a partir de sujeitos, ideologia e pela historicidade, os dizeres de/para sobre a 

memória inesiana foram construídos.  

Com a presença do mito em diferentes linguagens, verificamos como o imaginário e o 

simbólico da cultura portuguesa se fazem presentes em elos de ligação e disseminação dessas 

linguagens em diferentes países, onde a narrativa circula, produzindo e gerando efeitos de 

sentido e realidade sobre uma figura imaginária de Inês de Castro. O mito mantém-se pela 

história e pela memória, o qual por meio da arte se expandiu. 

Os sentidos apresentados nas obras recortadas no segundo capítulo, nos dizem sobre a 

aproximação existente entre passado e presente, e que por meio das formações discursivas que 

os sujeitos estão inscritos, Inês é ressignificada. Com esse capítulo ressaltamos que a 

resistência, e a confirmação de Inês, como rainha de Portugal foi trazida por processos 

metafóricos que deram visibilidade nas modalidades da arte.  
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 No terceiro capítulo, desenvolvemos a análise com base nos estudos discursivos e 

artísticos, provenientes da linguagem da dança. Aprofundamo-nos sobre como compreender 

uma linguagem feita por materialidades verbais e não-verbais. E colocamos em evidência o 

corpo, a dança, a considerando-o como discurso que transforma e ressignifica sentidos para o 

presente sobre Inês e Pedro, funcionando pela imbricação de diferentes linguagens.  

 Vimos como é possível, por meio da criação em dança, apresentar em sua constituição 

discursiva, valores ideológicos, culturais e estéticos, os quais podem ser estabelecidos e 

compreendidos de diversas formas. 

 A dança se faz texto, que é linguagem, que tranforma-se em material da ideologia. A 

dança, o ballet, Murmúrios de Pedro e Inês, promoveram em nossa análise efeitos de sentidos 

específicos, porém para cada sujeito espectador surgem diversos outros planos de significado, 

porém todos funcionam por meio da memória e do retorno a outros discursos que 

anteriormente formaram o imaginário sobre o casal Pedro e Inês. para a dança, assim como 

para todas as formas de arte aqui mencionadas, se faz possível ver muito além do óbvio, do 

que foi ali apresentado, atribuindo valor a opacidade. Tornando o dizer da arte, um dizer de 

citação, o qual remete todos os outros dizeres, permitindo a movência do discurso artístico. 

 Com as nossas reflexões aqui trazidas nesses três capítulos, propusemos  aprofudamento 

teórico e analítico das relações entre arte e discurso, especificamente a dança e toda sua 

complexidade criativa. Destacamos a importância da memória e da história para a constituição 

de processos criativos em dança, a qual, exemplificada pelo espetáculo em análise, nos 

permitiu analisar pela imbricação das linguagens, como a história de Pedro e Inês ainda assim 

assume uma posição relevante dentre as temáticas trazidas pela arte. Assumimos nossa 

posição enquanto pesquisadores, e afirmamos que são apenas efeitos de conclusão, os quais  

podem e poderão gerar outros efeitos de sentidos sobre o mesmo corpus.  

 Consideramos o espetáculo como uma produção em processo , pois seus dizeres 

continuam abertos e seus sentidos continuarão sempre ressurgindo. Colocamos em suspenso, 

a justiça, o sacrifício, e a influência da instituição política sobre a vida pessoal e coletiva das 

mulheres, que perpassando séculos, desde a Idade Média, continuam se fazendo presentes, em 

diferentes contextos. Isso nos é mostrado pela arte, a qual continua representando e trazendo 

questões por meio dos discursos, a necessidade de ―até o fim do mundo‖ continuarmos 

lutando e colocando em evidência injustiças cometidas em nome do poder, à nós, mulheres.  
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897471237015390&set=pb.100002575957341.-2207520000.1546130108.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897471237015390&set=pb.100002575957341.-2207520000.1546130108.&type=3&theater
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/p.329291707673230/329291707673230/?type=1&theater
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/p.329291707673230/329291707673230/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=dhw-ACGBFzI
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188855578383511/253005678635167/?type=3&theater
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188855578383511/253005678635167/?type=3&theater
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188855578383511/249584822310586/?type=3&theater
https://www.facebook.com/188060868462982/photos/a.188855578383511/249584822310586/?type=3&theater
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estátua_de_Fernando_Lopes_Graça_em_Tomar.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estátua_de_Fernando_Lopes_Graça_em_Tomar.jpg
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Imagem 35: JOSÉ ANTÓNIO TENENTE. Croqui, Vestido Inês.In: Material exclusivo 

disponibilizado pelos autores.   

 

Imagem 36: Figurinos I. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. Créditos 

(Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação digital, 

material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 37: Figurinos II. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. Créditos 

(Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação digital, 

material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 38: Sequência de Figurinos III. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. 

Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação 

digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 39: Figurinos IV. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. Créditos 

(Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação digital, 

material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 40: Capa do livro Flores. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Flores-

Afonso-Cruz-ebook/dp/B01F7V9QCE.> Acesso em: 15.10.2018 

 

Imagem 41: Sequência - Solidão de D. Pedro. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E 

INÊS. Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. 

Gravação digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 42: Pedro lamentando a presença de Inês no trono. Disponível em: MURMÚRIOS 

DE PEDRO E INÊS. Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 

29.04.2018. Gravação digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 43: SMAHA, Emily. Esculturas no Jardim dos Amores I. 02.12.2017. Fotografia 

digital, Arquivo pessoal. 

 

Imagem 44: SMAHA, Emily. Esculturas no Jardim dos Amores – Frontal. 02.12.2017. 

Fotografia digital, Arquivo pessoal. 

 

Imagem 45: Chegada de Inês ao palco. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. 

Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação 

digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 46: Inês e Pedro. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. Créditos 

(Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação digital, 

material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem  47: Sequência - Sofrimento de Inês. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E 

INÊS. Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. 

Gravação digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

https://www.amazon.com.br/Flores-Afonso-Cruz-ebook/dp/B01F7V9QCE
https://www.amazon.com.br/Flores-Afonso-Cruz-ebook/dp/B01F7V9QCE
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Imagem 48: Assassinato de Inês. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. 

Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação 

digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 49: Inês Morta. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. Créditos 

(Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação digital, 

material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 50: Pedro e Inês morta. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. 

Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação 

digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 51: Pedro coroa Inês morta. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. 

Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação 

digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 52: Pedro olhando o túmulo de Inês. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E 

INÊS. Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. 

Gravação digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 53: Inês e Pedro mortos. Disponível em: MURMÚRIOS DE PEDRO E INÊS. 

Créditos (Fernando Duarte; Solange Melo). Local: World Premiere. 29.04.2018. Gravação 

digital, material exclusivo, disponibilizado pelos autores. 

 

Imagem 54: SMAHA, Emily. Túmulos de Inês e Pedro. 02.12.2017. Fotografia digital, 

Arquivo pessoal. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Ficha Técnica do Espetáculo: Murmúrios de Pedro e Inês
45

 

Direção Artística: Solange Melo e Fernando Duarte 

Coreografia: Fernando Duarte. 

Música: Bernardo Sassetti e Fernando Lopes-Graça. 

Texto: Afonso Cruz. 

Figurinos: José António Tenente 

Desenho de luz: VP. 

Instalação 'A Caixa dos Murmúrios': Pedro Crisóstomo. 

Fotografia: Barbosa Gama e António Freitas. 

ANEXO B: Sobre os diretores
46

 

Solange Melo: Natural de Lisboa, nasceu em 1980. Estudou na Escola de Dança do 

Conservatório Nacional sob orientação do Mestre Georges Garcia. Ingressou na Companhia 

Nacional de Bailado em 1998 onde foi promovida a Bailarina Principal em 2012. De 2005 a 

2007, foi bailarina Solista no Ballet Nacional da Noruega. Faz parte do seu repertório a 

interpretação de bailados incontornáveis do universo clássico, tais como: O Lago dos Cisnes 

(Odette/ Odile), Giselle (Giselle/Myrtha), A Bela Adormecida (Aurora), Romeu e Julieta 

(Julieta), Cinderela (Cinderela), O Quebra-Nozes (Clara/Fada do Açúcar), O Pássaro de Fogo, 

entre muitas outras. Também tem dançado um vasto repertório neo-clássico e contemporâneo 

de Balanchine, Christopher Wheeldon, Paul Lightfoot/Sol Léon, Hans van Manen, Olga 

Roriz, Ohad Naharin entre outros. Foi co-autora do espectáculo para crianças Cinderela em 

bicos de pés e Dó, Ré, Mi, Perlimpimpim. Desenhou figurinos para bailados do coreógrafo 

Fernando Duarte. Frequenta o curso de licenciatura em Bussiness Management da Open 

University do Reino Unido. Presentemente é bailarina independente e dedica-se à criação e 

produção de bailados, assim como a projetos de Educação Artística em escolas. É também 

Professora Convidada em várias escolas de dança em Portugal. 

Fernando Duarte: Natural de Lisboa, nasceu em 1979. Estudou na Academia de Dança 

Contemporânea de Setúbal sob orientação dos professores Maria Bessa e António Rodrigues. 

                                                            

45 Material exclusivo disponibilizado pelos autores.   

 

46 Material exclusivo disponibilizado pelos autores.   
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Em1995/96 foi bailarino estagiário na CeDeCe - Companhia de Dança Contemporânea. 

Ingressou na Companhia Nacional de Bailado em 1996, onde foi Bailarino Principal. Em 

2005/2007 foi Solista no Ballet Nacional da Noruega. Dançou a maioria dos papeis principais 

do repertório clássico assim como bailados do universo neo-clássico e contemporâneo. De 

2011 a 2017 foi Mestre de Bailado e Ensaiador na CNB onde também coreografou novas 

versões de O Lago dos Cisnes (2013), O Quebra-Nozes (2014), O Pássaro de Fogo (2015) e 

La Bayadère (2016), para além de Cimbalo Obbligato em 2010. Também coreografou para 

outras companhias, tais como a CeDeCe - Companhia de Dança Contemporânea e Dançarte, 

assim como vários pas-de-deux para galas internacionais. Foi co-autor do espectáculo para 

crianças Cinderela em bicos de pés e Dó, Ré, Mi, Perlimpimpim. É convidado a participar em 

conferências sobre Arte e Dança. Lecciona Técnica de Dança Clássica desde 2008 e é, 

atualmente, Professor na Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, assim como 

Professor Convidado em diversas escolas nacionais e Internacionais. 

ANEXO C: Objetivos do espetáculo
47

 

Desenvolver um espetáculo aliciante cénica e artisticamente; Ir ao encontro do 

público e do seu desejo de ver contada, através da dança, uma história com identidade 

portuguesa, mesmo que a sua narração não surja de uma forma literal; Desenvolver a criação 

e produção de bailados de estética neoclássica, alicerçada em conceitos contemporâneos e 

com base narrativa; Promover a inter-disciplinaridade artística contemporânea portuguesa, 

aliada à dança; Criar uma abrangência significativa de públicos através da itenerância 

nacional e internacional. 

ANEXO D: Descrição do espetáculo
48

 

Murmúrios de Pedro e Inês, bailado apresentado em 1 ato, tem a duração de 

aproximadamente 45 minutos. Dois bailarinos (Pedro e Inês) passam pelos vários quadros 

desta conhecida história de amor. Os dois corpos materializam a história de um tempo já 

distante, mas também a transpõem para o tempo presente e, principalmente, para um tempo 

interior a cada um de nós. Duas sonoridades embalam esta dança a dois: música de 

compositores portugueses e um texto que capta o que a língua portuguesa tem de mais 

                                                            

47 Material exclusivo disponibilizado pelos autores.   
 

48 Material exclusivo disponibilizado pelos autores.   
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harmonioso e melódico. É sobre estes dois protagonistas que recai toda a nossa atenção, 

embora outras personagens se façam sentir. Não pretendendo que o bailado seja uma 

transposição literal e óbvia da lenda que nos é tão familiar, a narração decorre sob uma 

perspetiva onde o significante nem sempre produz o esperado significado. A história de Pedro 

e Inês é dançada, contada, ouvida, vista e sentida através de uma amálgama artística 

contemporânea, tornando este espetáculo original e apelativo para um público transversal ao 

público de dança. 

ANEXO E: Transcrição da Reportagem sobre o espetáculo Murmurios de Pedro e Inês
49

 

Solange Melo: Eu não gosto de dançar e pensar ao mesmo tempo, quando eu estou a pensar, 

quando eu estou a ter este diálogo interno, muito consciente, normalmente não estou a 

interpretar como gostaria.  

Fernando: Não é um número de magia e fantasia, é realidade. Se nós não tivermos como ator, 

se nós estivermos verdadeiramente a viver as falas e as deixas vamos conseguir passar bem 

esta imagem, este diálogo, tem razão é um diálogo. Entre nós, entre mim e eu, e entre nós e o 

público.  

 

Solange: Dançar um bailado com uma história verídica e poder dança-lo onde grande parte da 

história aconteceu, eu diria que provavelmente vai ser uma, uma coisa única na nossa vida é 

uma experiência. 

 

Fernando: é mesmo extraordinária, porque este lugar não carrega só esta lenda tão viva e tão 

forte entre nós todos como o próprio espaço pela sua beleza e natureza e quanto essa 

monumentalidade nos faz sentir ricos por fazermos parte deste mundo, é extraordinário é 

mesmo, no ―calo‖ provavelmente ainda ecoa múrmurios de Pedro e Inês que é aqui na Quinta 

das Lágrimas, é uma enorme satisfação  poder apresentar a nossa visão e a forma como 

quisermos contar esta história.  

 

                                                            

49 Entrevista de Fernando Duarte e Solange Melo. [set. 2018]. Coimbra: RTP, [2018]. 8:30 min. Entrevista 

concedida a  Escola Superior de Educação de Coimbra, ESEC TV. Disponível em: 

<https://www.rtp.pt/play/p3726/e366034/esec-tv> . Acesso em: 02. Nov. 2018. 
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Narrador Fernando: ―O amor faz mecher toneladas de pedra, por isso, ainda tenho esperança 

que tenho alguma influência no calcário do teu coração, e só por isso me dediquei a medir os 

milímetros que separam os amores mortos. Se o amor faz mecher as pedras, tenho a certeza 

que fará milagres no túmulo que é o teu coração. E um dia esse músculo fará um gesto, talvez 

milímetros, uma leve inclinação sentimental, te faça aparecer em minha casa com uma caixa 

de café ou uma garrafa de vinho. E isso seja uma eternidade que nenhuma régua poderá 

medir. O amor faz mecher toneladas de pedra.‖ 

 

Fernando: Eu acho que é a mais bela história de amor, não é, acho que é o casal mais famoso 

de Portugal é Pedro e Inês, e sendo nós também um casal quisermos quase levar até os amores 

de Pedro e Inês, até os amores de qualquer casal que tenham uma história por vezes similar, 

por vezes distante. Acho que seja essa a proximidade também matriz do bailado. Nossa 

inspiração inicial foi inclusive no livro que se chama Advinhas de Pedro e Inês, e depois veio 

nos parar a mão através de uma parceria que nós temos com o Art Institute em Nova Iorque, o 

qual nós vamos levar o bailado em Outubro, um texto de Afonso Cruz, que inicialmente foi 

escrito em forma de monólogo para uma atriz que encarnava Inês de Castro e mais tarde foi 

inserido num romance que é o Flores.  

 

Narradora Solange: ― Talvez caminhemos sobre vidros partidos, talvez a nossa alma seja uma 

lâmpada fundida, talvez o futuro seja uma flor deitada num caixão, talvez as nossas ambições 

sejam programas de televisão coloridos, talvez nos doam as esperança, talvez nos falte a 

saliva nas palavras.‖  

 

Solange: O peso do texto é esse e a inspiração que ele trouxe, mas ao mesmo tempo o eco, 

que faz dos pensamentos, dos múrmurios de Pedro e Inês porque usando o texto como 

música, que utilizamos, não é, ao mesmo tempo o espectador sente-se como na cabeça de 

Pedro, ou dentro cabeça de Inês. Nós tínhamos o desejo muito grande de usar a música do 

Bernardo, para fazer um bailado, eu tive uma oportunidade de trabalhar com o Bernardo na 

Companhia Nacional do Bailado, e o Bernardo para além de ser uma pessoa extraordinária é 

um compositor fabuloso, e eu acho que a música dele pedia mais bailado, aliás em grande 

parte do bailado é com música do Bernardo Sassetti. E depois, Fernando Lopes Graças, é um 

autor, é um compositor, que traz um peso a determinadas partes do bailado e que descreve 
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muito bem ao mesmo tempo o que se passa, então juntamos esses dois sons, essas duas 

sonoridades, que são distintas, mas que se completam.  

 

Narrador Pedro: ―E porém iluminamos o mundo, em visto um caos, uma escuridão, mas o 

mundo, o mundo só existe quando apontamos uma chama em sua direção, e o incendiamos.‖ 

 

Solange: O próprio bailado, passa por várias fases, portanto, quem absorve o que nós estamos 

a contar, vai ficar com muitas emoções. E eu acho que logo assim, não conseguirá, não 

conseguirá dizer, se está emocionado porque é um amor tão romântico ou se está tão triste 

porque era uma história tão trágica. 

 

Pedro: Por mais triste que seja não sobreviveria a lenda se não tivesse acontecido um 

momento trágico não só do assassinato de Inês, mas como pois todo o momento de obsessão e 

loucura de D. Pedro coroá-la, desenterrá-la, coroá-la, como uma rainha de direito. O que tem 

recebido de feedback do público é que eles ficam verdadeiramente comovidos pela 

duplicidade de emoção: do romantismo que se vive, de ver duas pessoas tão apaixonadas e 

quererem apenas viverem um grande amor e um momento tão trágico de separação forçada à 

loucura, e as pessoas ficam bastamte comovidas que no final se sentem bem, gostaram. Não 

gostaram das partes tristes, mas gostaram da mensagem de como uma bela história de amor 

foi contada.   

 

 

 

 


