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Introdução 
 
 O objetivo deste estudo é analisar concepções sobre as diferenças expressas 
na obra Caderno H, de Mário Quintana. O referencial teórico utilizado foi a 
abordagem histórico-cultural da Psicologia. Trata-se de uma análise de caráter 
documental e um recorte da investigação A apropriação da cultura pela educação: a 
constituição do sujeito em Manoel de Barros e Mario Quintana, sendo desenvolvida 
atualmente no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. A obra foi lida na íntegra e foram selecionados oito textos, 
estudados através da análise de conteúdo. Considera-se que o poeta expressa, de 
forma trabalhada esteticamente, material fértil para se pensar a questão das 
diferenças de uma forma que se distancie de tendências voltadas para a 
padronização. 

 
Diferentes são os outros... 
 
 Num mundo pautado pela padronização e pela tendência à homogeneização 
do ser humano, o debate sobre a diferença torna-se relevante e necessário para que 
se possa aprender a conviver com as diferenças ― nossas e dos outros. Quando se 
pensa em diferença, o usual é colocar a si mesmo como padrão: uma atitude 
espontânea de partir daquilo que é conhecido e familiar, mas que pode implicar 
numa visão preconceituosa sobre o outro.  

O próprio termo “diferença” vem sendo relacionado às temáticas vinculadas à 
Educação Especial, como sinônimo de deficiência. Não é essa conotação que se 
busca aqui. Para auxiliar a elucidar a concepção de diferença que aqui se propõe, 
uma reflexão de Candau (2005) pode contribuir. Para a autora, diferença não se 
contrapõe a igualdade, mas à uniformidade e padronização, enquanto igualdade 
contrapõe-se a desigualdade. No entanto, não se pode desconsiderar que, muitas 
vezes, o fato de ser diferente condiciona uma espécie de desigualdade provocada 
pela discriminação. 

Pensar a diferença nos remete à questão da constituição do sujeito, do 
processo de como cada ser humano torna-se singular. Para Smolka, Góes e Pino 
(1998), a questão da constituição do sujeito é uma discussão recorrente em 
Psicologia. Os autores discutem algumas concepções sobre como se dá o processo 
de formação social do indivíduo, pontuando que algumas abordagens privilegiam o 
papel das relações externas ou minimizam esse aspecto. Pode-se considerar, 
assim, que a dicotomia interno/externo permanece, mesmo aceitando a gênese 
social da constituição do sujeito. Para os autores, as reflexões de Vigotski, Mikhail 
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Bakhtin e Henri Wallon trazem contribuições importantes para a questão da 
constituição do sujeito quando evidenciam o papel do outro (princípio de alteridade) 
nessa constituição através da mediação do signo que, devido a sua polissemia, 
possibilita a atribuição de diferentes sentidos. No entanto, apontam que a questão 
permanece em aberto, devido à necessidade de articular os diferentes elementos 
para conceituar a constituição do sujeito de forma mais aprofundada.  

Em relação ao papel do outro, Skliar (2003) ressalta que, se não houvesse o 
outro, a diferença, não haveria relação nem vida, mas mesmidade.  

 Contribuição importante para discutir a questão da diferença é proporcionada 
a partir das elaborações de Fernando González Rey sobre subjetividade. Autor de 
diversos livros e artigos em espanhol, inglês, russo e português, González Rey vem, 
há mais de 20 anos, desenvolvendo estudos sobre a temática subjetividade na 
perspectiva histórico-cultural. 

O autor salienta que, ao estudar a subjetividade, coloca-se de forma 
indivisível a relação entre indivíduo e sociedade como momentos da constituição do 
sujeito, rompendo com dicotomias muito presentes no pensamento psicológico, 
como social e individual, interno e externo, consciente e inconsciente, cognitivo e 
afetivo. Segundo ele, o desenvolvimento de uma teoria de personalidade centrada 
na constituição subjetiva só é possível a partir de uma base sócio-histórica 
(GONZÁLEZ REY, 1998).  

 
A idéia de sujeito recupera o caráter dialético e complexo do homem, 
de um homem que de forma simultânea representa uma 
singularidade e um ser social, relação esta que não é de 
determinação externa, mas uma relação recursiva em que cada um 
está simultaneamente implicado na configuração plurideterminada 
dentro da qual se manifesta a ação do outro (GONZÁLEZ REY, 
2003, p.224). 

 
Retoma, assim, o caráter dialético da constituição do sujeito cujas ações 

alimentam sua subjetividade e os processos que o constituem. Considera que a 
subjetividade se forma a partir dos processos de significação e sentido que se 
organizam no sujeito e na personalidade em articulação com os espaços sociais em 
que o sujeito vive, não estando limitada apenas ao racional.  

A subjetividade é pensada por González Rey não como uma categoria 
individual, mas como organização, no âmbito do sujeito e de sua personalidade, dos 
processos de sentido e significação que existem nos espaços em que o sujeito vive. 
O social é concebido não como simples espaço objetivo, mas uma realidade 
processual que também é subjetivamente constituída. Nesse sentido, toda 
subjetividade é social. González Rey assim apresenta o conceito de subjetividade 
social: 
 

[...] ao entrar na vida social, a pessoa se vai transformando em 
sujeito; no entanto, sua integração nesse espaço é diferenciada até 
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pela própria socialização de suas diferenças individuais, que passam 
a constituir-se como elementos de sentido na organização dos 
sistemas de relação social que acompanham o desenvolvimento 
humano. (GONZÁLEZ REY, 2003, p.205). 
 

 Portanto, longe de ser algo inato ao sujeito, a diferença, compreendida como 
singularidade, é elaborada a partir do sentido pessoal que cada indivíduo vivencia 
nas relações sociais. A relação é dialética; assim, há uma intenção de romper com 
dicotomias entre fatores internos e externos, individuais e sociais. 

Para Leontiev (2004), a psicologia histórico-cultural “parte [...] da idéia de que 
o homem é um ser de natureza social, que tudo o que tem de humano nele provém 
da sua vida em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade” (LEONTIEV, 
2004, p.279). A passagem de um estado animal para um estado humano constitui 
um longo processo, de milhares de anos, impulsionado pela vida em sociedade e a 
fabricação de instrumentos provocada pelo trabalho.  
 Nesse sentido, considera-se que o psiquismo humano está intimamente 
interligado à cultura. Leontiev afirma que, nesta etapa da evolução humana, o 
homem não é mais dependente de suas propriedades biológicas; não no sentido de 
que esteja alheio às condições biológicas e hereditárias, mas no sentido de que tais 
condições não são mais determinantes para seu desenvolvimento. A concepção de 
cultura apresentada por Leontiev consiste no mundo dos objetos e fenômenos 
criados pela humanidade ao longo de seu desenvolvimento enquanto gênero 
humano (LEONTIEV, 2004). Para ele, a base estável da personalidade são as 
relações sociais que o homem estabelece através de sua atividade; são relações 
mediadas.  Ciampa (1987) também pensa nessa direção quando afirma que 
  

[...] só se é alguém através das relações sociais. O indivíduo isolado 
é uma abstração. A identidade de concretiza na atividade social. O 
mundo, criação humana, é o lugar do homem. Uma identidade que 
não se realiza na relação com o próximo é fictícia, é abstrata, é falsa 
(CIAMPA, 1987, p.86).  
 

Dessa forma, a identidade se constitui pela apropriação da cultura e da 
experiência histórica da humanidade nas relações educativas que o sujeito 
estabelece. Tanto a linguagem quanto a cultura são considerados sistemas através 
dos quais o homem percebe a realidade e organiza seu mundo.  
 Uma vez que a identidade humana é formada nas relações sociais, na 
linguagem, na cultura e na história, depreende-se que não é estática, mas 
compreendida como metamorfose (Ciampa, 1987). Portanto, cada sujeito se 
constitui como ser singular no processo de atribuição de sentido nas relações que 
estabelece ao longo de sua vida. A questão da diferença está vinculada ao processo 
de constituição dessa identidade, pois é na relação com o outro que posso pensar 
em diferenças e semelhanças. 
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Literatura como fonte de pesquisa 
 

A questão da utilização da Literatura como fonte de estudo é, muitas, vezes, 
posta em discussão. Esse questionamento é levantado principalmente com base no 
argumento de que a Literatura é ficção. Expressa, portanto, fatos inventados, 
imaginados e não propriamente vividos. Compreende-se que a obra literária não é 
simples reflexo da realidade: trata-se de um aspecto do real reinterpretado e 
reelaborado. No entanto, mesmo essa reinterpretação não pode ser compreendida 
de forma desvinculada ao momento histórico que a produziu; o autor interpreta com 
sensibilidade e elaboração estética a sociedade em que está inserido (LOPES e 
GALVÃO, 2001). 

O próprio Mario Quintana assim expressa a relação entre ficção e realidade: 
“A verdade do mundo poético não tem de dar satisfações à verdade do mundo real” 
(QUINTANA, 2006, p.199).  
 Vigotski (1999) considera relevante o potencial da obra de arte para o estudo 
dos processos psicológicos superiores. Para ele, a riqueza e a elaboração da 
linguagem expressas na literatura podem ser consideradas uma reconstrução 
metafórica de aspectos da realidade que a sensibilidade do escritor nos revela e que 
não percebemos de forma objetiva. Mario Quintana revela compreensão dessa 
possibilidade trazida pela obra de arte quando manifesta: 

 
Nem é cada leitor, em suas diferentes idades, que nunca lê o mesmo 
livro... É cada século, cada época. No século passado, em seus 
contos tirados de Shakespeare, Charles Lamb1 não se deu conta de 
lady Macbeth procurando lavar de suas mãos sonâmbulas um 
sangue inexistente — coisa que hoje, depois de Freud, não deixaria 
de impressionar os mais bisonhos leitores (QUINTANA, 2000, p.22). 

 
Portanto, a arte literária, por ser um material produzido a partir da 

subjetividade de um autor trabalhada de forma estética, pode ser material rico para 
se pensar a constituição do sujeito. Nas palavras de Vigotski: 

 
Verifica-se, pois, que a poesia ou a arte são um modo específico de 
pensamento, que acaba acarretando o mesmo que o conhecimento 
científico acarreta [...] só que o faz por outras vias. A arte difere da 
ciência apenas pelo seu método, ou seja, pelo modo de vivenciar, 
vale dizer, psicologicamente (VIGOTSKI, 1999). 

 
Essas considerações confirmam o potencial da literatura como via para se 

produzir conhecimento. Da mesma forma, apresenta-se como fonte importante para 
se abordar a constituição do sujeito naquilo que tem de singular.  
                                                 
1 Quintana refere-se aqui ao livro escrito em 1806 por Charles e Mary Lamb, que transpõem algumas 
das mais conhecidas peças teatrais de Shakespeare para a forma narrativa de contos. A obra foi 
traduzida pelo próprio Mario Quintana e publicada pela Editora Globo de Porto Alegre em 1943. 
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Método 
 
 Mario Quintana publicou vinte livros de poesia em vida ⎯ cinco deles, 
poemas dedicados à infância ⎯ e uma obra com poemas inéditos publicada 
postumamente. Além disso, foram publicadas quatorze antologias de poemas. 
 Sua poesia, considerada por alguns como simples, revela aspectos profundos 
da subjetividade humana, freqüentemente com humor, característica marcante em 
seus textos.  A reflexão sobre si e sobre o fazer poético são temas recorrentes de 
sua poesia, cujas influências remetem a poetas românticos e simbolistas (TELES, 
2006). O poeta faleceu em 1994 e vem recebendo diversas homenagens póstumas. 
 Caderno H é composto por 683 textos de diversos tipos, como prosas 
poéticas, epigramas, poemas, anedotas, narrativas e críticas. Optou-se, neste 
estudo, por referir-se a esse material como “textos”. 

Trata-se de textos publicados semanalmente na coluna de mesmo nome 
inicialmente veiculados na Revista Província de São Pedro a partir e 1943 e, 
posteriormente, no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, entre os anos de 1953 e 
1980.  A coluna foi retomada em 1981 e foi publicada no suplemento literário do 
jornal Correio do Povo até 1984, ano em que o periódico deixa de funcionar. O nome 
da coluna é uma referência ao fato de ser escrita de última hora, para preencher 
espaços no jornal (TELES, 2006). 
 Foi editada em forma de livro em 1973. Posteriormente, em 1985, a editora do 
Globo, também de Porto Alegre, lançou o Diário Poético de Mário Quintana, uma 
agenda diária na qual cada dia da semana trazia um epigrama da obra Caderno H. 
O livro Da preguiça como método de trabalho, publicado em 1987 é uma coletânea 
das crônicas publicadas na coluna. 

Foi feita a leitura da obra na íntegra e selecionados aqueles textos que 
apresentassem a questão das diferenças, pela utilização explícita do termo ou por 
trazer implícita a temática, por exemplo, por evidenciar a questão da singularidade, 
da autenticidade e das semelhanças. Após a leitura da obra completa, foram 
selecionados oito textos que compõem a amostra analisada: Exame de consciência; 
A diferença; Distâncias; XXII; Idéias;  Dos tipos humanos; O nariz coletivo e A alma 
e as coisas. 
 
Quintana vê as diferenças 
 

A questão da diferença e da percepção dos outros sobre essas diferenças é 
assim pensada pelo autor: 

 
A Diferença 
O que eles chamam de nossos defeitos é o que nós temos de 
diferente deles. Cultivemo-los pois, com o maior carinho ⎯ esses 
nossos benditos defeitos. 

(QUINTANA, 2006, p.93) 
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 Quintana apresenta a diferença como sendo constituída em relação com o 
outro, conforme apontada pelos autores (Smolka et al,1998; Skliar, 2003). É em 
relação que o sujeito se constitui com ser singular. Sua reflexão sobre a diferença 
traduz a necessidade de afirmá-la, de desenvolvê-la, mesmo que sejam 
consideradas negativamente pelos outros, pois são essas diferenças que tornam o 
sujeito único. Essa percepção do outro como um outro universo também é expressa 
em outros poemas: 
 

Distância 
Essas distâncias astronômicas não são tão grandes assim:  
basta estenderes o braço e tocar no ombro do teu vizinho. 

(QUINTANA, 2006, p.93) 
 

 O outro é diferente de mim: representa um outro universo de crenças, 
atitudes, comportamentos. Conforme postula González Rey (2003), sujeito se 
constitui no processo de atribuição de sentido que se dá nas relações sociais.  
 

Exame de consciência 
Se eu amo a meu semelhante? Sim. Mas onde encontrar o meu 
semelhante? (QUINTANA, 2006, p.88) 
  

 A diferença é concebida como algo positivo, que delimita o sujeito como ser 
único e singular, o que leva à tentativa de preservar e cultivar a autenticidade — 
mesmo reconhecendo as implicações disso. Ser autêntico tem mais valor do que 
buscar corresponder a modelos impostos: 
 

XXII 
Buscas a perfeição? Não sejas vulgar. A autenticidade é muito mais 
difícil. (QUINTANA, 2006, p.211). 
 

No epigrama Idéias fica evidenciada a identidade como metamorfose, 
conforme apresentada por Ciampa (1987). O sujeito não se apresenta de forma 
plana, mas traz consigo matizes e nuances por vezes contraditórias. 
 

Idéias 
Eu não sou desses que um dia pensa uma coisa e no outro dia 
pensam outra coisa muito diferente. Eu penso as duas coisas ao 
mesmo tempo. Duas ou mais. Eu não tenho culpa de ser ecumênico. 
(QUINTANA, 2006, p.228) 

 
 Na crônica O nariz coletivo, Quintana coloca a necessidade de ser diferente 
não apenas por fora, no que é aparente, mas também “na cara de dentro”, 
interiormente. Compara ser igual aos outros a ser como os animais, anônimos, “E 
trata, antes de substituir a tua cara coletiva por uma fisionomia própria. Depois, 
conversaremos” (QUINTANA, 2006, p.271). Critica as sociedades que visam a 
padronização: “Por exemplo: nos Estados totalitários todas as pessoas têm a 
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mesma cara. A grande manada. O rebanho único. E se acaso aparece um bicho 
diferente, a solução é simples: caça-se” (QUINTANA, 2006, p.271). No entanto, 
considera-se que, atualmente, não é apenas nos Estados totalitários que se busca 
transformar as pessoas em uma única e grande manada. Na sociedade atual, 
supostamente democrática, a tendência à homogeneização pode ser sentida com 
vigor. 

O poeta questiona um suposto ideal de sujeito e de comportamento, 
salientando a presença da Psicologia na tentativa de estabelecer o que é normal e 
corrigir os diferentes. Ser como os outros, para Quintana, remete à questão da 
mesmidade apontada por Skliar (2003). 
 

Dos tipos humanos 
Os extrovertidos são julgados normais. Quanto aos introvertidos, 
chegam a submetê-los a tratamento. Mas para curá-los de quê? De 
não poderem ser chatos como os outros? (QUINTANA, 2006, p.231). 

 
Ao ser padronizado, corrigido, consertado e normalizado em suas diferenças, 

o sujeito perde sua singularidade: 
 

As almas e as coisas  
Nós seremos almas quando nos despojarmos de tudo, dizem... Mas 
que seremos nós sem os nossos pertences, os nossos achaques, 
todos os nossos inclusives? Nós somos o que temos e o que 
sofremos. E a coisa mais melancólica deste e do outro mundo é um 
cachorro sem pulgas. (QUINTANA, 2006, p.353) 

 
 Quando o poeta afirma “nós somos o que temos e o que sofremos”, revela 
que o sujeito se constitui em relação e inserido na cultura. Despojar o sujeito de 
suas marcas é higienizá-lo, torná-lo tão artificial quanto um cachorro sem pulgas. 
Sem suas marcas, aquilo que o constitui, o sujeito é apenas alma, alguém já 
pertencente a outro plano. 
 
Considerações finais 
 
 Considera-se, a partir da análise realizada, que Quintana traz a questão da 
diferença pensada como autenticidade e singularidade.  

Para o poeta, as características individuais não devem ser camufladas e 
percebidas negativamente, mas valorizadas e ressaltadas, de forma que o sujeito se 
torne autêntico.  

Encontram-se, na poesia do autor, críticas às tendências da Psicologia 
voltadas à padronização e que visam eliminar as diferenças ou características 
consideradas indesejáveis. Assim, Quintana aborda a questão das diferenças no 
sentido de trabalhá-las e acentuá-las como aspectos constituintes do sujeito.  
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Corrobora-se igualmente o que é apontado por Vigotski (1999) em relação ao 
potencial da Literatura para se produzir conhecimento científico, mais especialmente 
sobre a subjetividade humana. 
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